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Sahip ve Başnuiı.>rrirl: ETEM İZZET BENİCE 
... 

;_.. Gazeteye gönderilen evrak iade edilme2 , iN SON TBLOBAFLABI VE BABEBLEBİ VEREN AKŞAM OAZP.TESI 

Vat·andaşa 
Düşen Büyük 
va~ife 

Her ıeyin batında tunu 
·bilmeliyiı ki çektiğimiz 
her aıkınb, katlandığı

mız her zalunet ancak 
vatanın emniyet ve aela· 

meti içindir. Ve bugünün 
§artları içinde yapılan• 

ları daha iyi, daha üatün 
yapabilmenin imkanı 
yoktur. Kim bunun ak
aini aöylerae yalandır. 

ETEM iZZET BENiCE 

AnlıoraJan: 

Son balta içinde ga>ıetelerimi:r>
tıle '.l'ül'k ntand.,.ını boqunc-ıılu· 
fa, sin• harbine, .-nf.ut düf" 
k.ünLcnııiın ihti.raalanna ve kGriilr
leyioilijiiıı.e k.arp iltu edici a~ 
7at vanlır. 

Bu neşr"rd bt'i bi.r lüııumun 
aırıırl ...., mecburl i(ııde&i cleiildir. 
ı,,un .. u, n...,nıe.ıtetiınıziıı i.çııııde bu 
7olda menli h~ tezahür buiun
mad1ğ1 g>hi Türk vatan<Lıp yer-
7W:u m\Jktlerine örnclııli& edettk 
öl~üde de teker teker mi1.li men· 
faat.ı.n, milli sccişe 'e idrıdı.in sa· 
lribidic. O, Türk vata..- •elıl· 
met.ui, 'l'ür'k ıniilcticin emnryet 
~ istiılııliıl şartlerwı, ne Y•phğını, 
ae y apıbnak IJ'zun geld.iğnıi her
kesten iYi b:k\ı, IH!rkest.en il.vi tak· 
ılir edebilen bir yarntılışta ve üs
tün seviyededir. • 

Gaute!erınııain yaptıiı sade<e 
tekranndan zarırr ı:örülmiyea 
m•lli vazifeleri zamMı :ı.aman ta· 
sclwnelrten ibarettir. 

TürJı: vataııdap, kendi t-•ğı· 
am, .lı.encli sannyiinin, eıı4 mad-
11.i ;...-.ıa nııtn verim İni en iyi bi
lir haldedir. Dunun i'l:İn azıl:ık, dar
lık, yokluk m.8dd~eri üserinde 
lııç tenvlı ecfümomiş bull1Jl6a dahi 
lıerşeyi en aydın halde bi<lir, ye
rine ve nıevz.uırıı.a göre biicrck, 
lıatlaııarak, feclakfulık ve feraı:at 
gO..tererek tak-dirini verir ve va• 
&anın selıiıınet ve eıuniyeCi için 
tuttui;u yolıda zerre ka.ı"u iııkinti 
duym•b.zın ılaha büyük hale 
hedef istikametiıode yürür. Ve .• 
,.i.ıe Tüıık ~utu emi.ndir ki, Mi!U 
Şef hepimizin başında eu titiz ve 
asıobi bir dıkkat sarfeder halde· 
ıL.r. r.uJW:ınet kmdi lıük\ımetidir. 
Meclis kendi Meclisidir. Refik 
Sa)·dam hükiımeıtini.ıı icraatında 
her milli dava, her ferdi dava ve 
menfa•tin üstünde daima yer bu· 
lur ve yalnız topluluğun nıenfaaU 
ııtrunda karar alınır. Bun.un için 
ıte her türlü menfi ve !Jw.ıruncu 
tesir Türk m:ın birli~iınin ve Türk 
ntandaşının yüJı.sc"< idrak ve şuu
ruoun nC7ıliinde tesır~iz kalır. An
cak, Türk vatandaşının t;J< şildi
ydi ne a:nl.ı.lııtaıı, ne yokluktan, 
ne ~irilen :ı.alılnettcn değii, tı_pkı 
Milli Şefin işaree;,,,de olduğu gibi, 
tıpı.ı ı-.:ıı.k Saydamın \'e Meclisin 
uman zaman belirttiği gıibi sade
ce say~ı yüzleri \'e binleri geç
mlyen bir zümredendir. Bu züm· 
re, ahlak ve düriistlü.k buhranı 
l~inde bulunan, menfaatim gay· 
ri hi-çbir maddi ve m11ncvi iruına 
bağlı obıuyan sefil bir zümredir. 
Bu zümreyi Yüiıs<'k Milli Şef: 
•- Vataııın geniş zamanlarını 

ve dar ıuunanl.ar:mı yalnız keııdi 
haksız zeııtrinlilııleri iıçin ınar.ifet 
fırsablll bilen ııoystl2!ar .• • 
ai;Je çerçevelemi§ ve ae hüvi}•et· 
te, n., yaraıılışıa bir insan züm-
resi olduğunu hepimizin gözünde 
tebarüz ettirmiştir. Bu yüıJft ve 
l>iı>Jer sayılan içinde bulunan tip· 
ler karşnruzda cephe alını§ bir kil· 
me halinde bulunmu)'Of'l:ır. Maat
te.,,,.-iif bir.-r ilı.İfer, onar ytizer 
vataııdaş saflan içine da~ı.:ıJ.ar. 

(Devamı S UJ?cü Sahifede) 

Şark c:epbeılDde 

İZYUM'da 
ı Ruslar 800 
1 

metrelik bir 
gedik açmış 

' Muharebenin siklet 
1 merkezi Harkoftan 
I İzyum bölgesine 

intikal etti 

. Bir Almaa malla
blrl, istenilen bat

·tıa tataldDIDDD 
blldlrl1or 

Loodıra 26 (A.A.)- B.B.C. Har· 
~f önünde şldı:ielli mukabil lbAi.
cumlar devam eıımekle •beraber 
mU!ıarobe sikılet merkl!'l:inin İz. 
~ biilgıesiııe mUkal ettiği an· 
laşıılırn akıta dır. 

Sovyet itfüliğ:, Harllaııl' ·bö!ge
sindle ça11'ışma1ann <Jevam ettiği 
cenıupta Lıvrum bölgesindıe Sov· 
yet tan.klan lle bi.rHkte piyadA!
~eriın mııhaııebeye giriştiğmi bil
dimıellrte<l'· 
Diğer böl~rde yeni bir şey 

dllmamışt>r. Dün gl'Ce Allman baş
kumaııdaıfüğının 11eşrettı,ği tıeb

liğde; yeni .A3man hü~umu saye· 
(Dc\•amı 3 11ncü Sahlfe<ıeJ 

MI. Keytel 
Trablusa mı 

gidiyor? 
Va~ 28 (A.A.) - .S1:J<ı.ı ı:r.~b. 

ftllere gelelı haberlere göre FranB'z -
~~~münasoıbetıleriruleebenmti.Yeti 
dei»iııllkle-r bel<leme!< lıl2tnıdır. Bu
nun asılterl mabi(J'ııtıe olmosı muh1ıe

pıeıdlr. Alman Gecıel Kurmay Bo.,kacu 
Maı·<'Şal Keılel dlln Romaya v&ııl Gl. 
ı::ıuşllı.r, T~bluo'a gilmesi muhtemel
dir. 

İtalya x ... ıı S31l Reroo'ya Pmicıtir. 
Bura.;ı, i,ıa.)y-.ıriların tlhairnu lstediitleri 
Frensız Ri\'y>erası hududundadrr. 

İialy~n Veliaohd<. orduya n...,wg:; 
fticı.lük emirde d~r Jci: •Ye.ı.l i.m
llthanlora, ayni zaınwıda yeru zdel'W..e 
hazır olunuz.> 

Vazifeye gider
ken denize 

düşen polisimiz 
Din Betlktaş açığın
da cısedl bulundu 
Bu.ndan il<ıı ay evvel bir gece lıman. 

da bulunan bi.ı· e<:nebl &mıiye nöbet 
l>!.'l•k~ye g.dcn 1'Ann '.)o'el 5 inci Şube 
Mildlirlüğil polislerinden Self>minln a. 
yağı kayarak bin<i ğ, motilırdcn deniu 
dü~tüğünü yazmıştık . Bu ır.tiess t. kaza 
kurbam J")lis'm.iııln .-J dün 
B"'-' kloş açUılarııı.da ıörlılerei< sahile 
alınmıştır, 

Vazife bafına giderken bu mü~if 
Uza.ya kurban olan polis;ın1izin ctıı•i
aesı meras.:.ınle k&1 dırılacak.ıtır. 

''Murat Reis,, 
ikinci denizaltı ge
mimiz de İskende-

run a geldi 
İsken<krun, 26 (Husuol Mubab!r!. 

ırdroen) - irıcl~e ıoiparif edilmiş 
olan Murat Re~s adlı :k.'..nci denl.:raltı 
ceını:im:i.z dün 'Wtendcruna gehn.lı ve 
"'"raslmlc bayrajımtz çekilnılşLr, Mu
ral IW!s, bundan ew•l gelen Oruç ne. 
i6Jı eş!.cf r. 

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

\.. ________________ .) 

Pariste üniver- italyaa Talepleri 

site mahalles·in· 
1

. N• K .k 
ıs orsı a de çarpışmalar T' • • ve unus ışı 

yeni gençlik teşkila- m Ü h im bir 
tının ilk kongresi ka-
rışıklığa sebep oldu safhada ! 
ParlıU Oeaçler 
BAÖIRDILAB 

"Mareşal, biz 
buradayız!,, 

Loncha, 26 {A.A.) - ..B.B.C.. 
Yeni Fransız t~- dibı Pa· 
riste ilk kolıgresi aktedihi§tir. 
Bu müamebetle bazı ha6ıeler ol
muştar. Paris Öuivenıitesioin bu· 
ıuııdu,tu Karlielatende poliıı mü.o 

(Devamı a iiııcü ~ede) 

BUZ DENiZiNDE 

Beş gün içindeı 
ALMAN 

deniz kayıpları 
Oç Alman muhribi, 

dört nskliye 
gemisi batırıldı 

Korsika'da halkın 
ltalya lehinde bazı 
tezahüratta bulun
duğu bildiriliyor 

Tuas Valisi Vltl· 
ye geldi, Lavaı•ın 
reııııtınde bir 
toplantı yapıldı 

Mecliste Yeni Bütçe Konuşuluyor 

Başvekil Dedi ki: ''iaşe için 
büyük teşkilat kurmak 
mecburiyetindeyiz!,, 

'' KEMiYETTEN ZİYADE, KEYFİYET ARIYACAGIZ,, 
Bütçe müzakereleri dolagısile, Meclis her 
gün öğleden sonra toplantılara devam edecek 
An.kara 26 (Hususi Muhaiıri

riımi2ıd-en)- Büyi."k Millet Medi
ıı.i dün Reis A.l:ıdWhalık Rendanın 
ıb~aıılığmcıa ıtqplaı:ıonoş, 1942 
yılı lbü<tçı.!siıııin müzakereAerine 
bll§lam l§tı r. 

Mwakere başlar başlamaz Ma· 
liye Veki.i Fuat A-ğralı kürsüye 
gelm~ ve hulisa e1ıtığimiı: aşağı
d&k.i izhaatı vermiştir: 

1912 mali yıh l>ütçe.>i 394.316.918 
lira iıle bağla.mnı$ır. Bu yelcı1n 
941 büt.çcsin-e nazaran 84 buçuk 
m.Jyoın 1:ra fazl:u:lı!r. Fakat Cu.r.,. 
huri)et devrinin bütün bütıçele
riıni.n müşterek vasfı olan tevaııün 
önün<üzdtki sene bütçesinin de 
esasmı ~il e1ımektedir. İçirule 
bııi!unduığl>mu.z şartlar altında 
de-vle1; hlzmetlerinin en 'biJyüığü 
olan milli müdafaa ıı:erinde !a:yılt 
olduğu ~onıımlyet verilmiş ve 
ı;eçen sene de a:-retm.ş olduğum 

Lond:ra, Z8 (A.A.) - •B.B.c ... 
Şimal Buz deoi'Zlnde 16 1'1ayıstan 
itı"bareıı beş gün zarfında, Rus 
denizaltabrı 8000 tonluk bir AJ,. 
maıı nıokliye gemisi ile bi.- Alman 
muJıribi,nj batırmışlardır, Diğer 

Laval gibi bu hlmnetlerin; umumi va- Sa:ym. Başvelıilimiz Doktor R"6k Saydam 

Londra, 28 (A..A.) _ dJ.B.C.•] ;, '"""===!Dev==amı=3=1l=ııd)==Sah=if=ede=>=====c::============ 

ırıevaml 3 •.U. S;ılılleıM 

Meksika'da 
tevkifat şim
diden haşladı 
Kongre Mihvere harp 
ilanı için perşembeye 

toplanıyor 
Looı.dra, 28 (A.A.) - cB.B.C• 

Meksika Cumhurreis.i Kamaço 
kıongreden Mihvere harp ıilau e
d'ilnıesi için, fe\"lkallide bir jç>tİlna 
akdini resmen isteıWştir. Koogre 
~~embe günü topl:rnacakıtır. Sa· 
Iah.iyettar mabnı.Jar şimdiden 

nıemleketi harbe hııa:ır vaziyete 
9<>kınuştu.,. Milwtt tebaası arasın
da tevkifat yaıııhuaı.t.adır. Mih
"ercilerin esham ve tahl~tıitı don
durulmuştur. 

jANKET 

Porisl<> Abnanlarla yeni minake· 
reler olmaktadır. Laval Pa-rio;.ten 
Vişiy.. dCimnü,tür 

Tunus val:si Amioral &.tova ile 
18 beledi) e rei.i, L:inl'in ri) asc
tinde bir topfantı yapnuşlardır. 
Bu topWıt:ının Nis baklandaki İ· 
tal) an talebi ve Kor<Jkada İtalya 
lehinde yapılau nümayi"l<' ~15ka· 
dar olduğu zann~mektcdir. 

llitlerfo İtalyan 1Jılepl.,rini tas- J 
(Devamı ~ iJncü S.h.fedeı 

"Dumlupınar,, 
3 Haziranda 

Pireye gidiyor 
Yunanıistana yardım eşyast gö

türen Dıımlupınar vapuru 3 ıh.a· 

ziran çarşa•nba günü limanımız
dan P;rcye hareket etlecekt.lr. 

Vapur; bu defal<i seferinde Yu
nanistana 150 ton Jaken:la; 250 
ton zeytin; 10 txm yurnuııta; 560 
ton incir; 500 ton kuru ül'!Üiın; 120 
ton fınrl'ık; 20 ton cevzilıçi götü• 
recekW-. 

Ders Programları 

Çok Ağır mı? 

Mek ep heki liği 
biri tısas işidir 
Dr. Fahreddin Kerim'in cevabı 

cDers programları ço1k ağır 
mı?.. mevwlu anketimıize; bur 
gün de, bıem hekmı; ham hoca. 
olan Üni.versne Tib Faküftesi si
nir ve ruıh 'hastalıkılar~ pı<l{esörü 
~ Fabrettin Kerim Gökay 
cevap veriyor. 

FaJıretı.ln Kerimin teı'biıyreilik 
tarafı yad1ut da diğer bir tabirle, 
hocahk cepbesi galebe çadınış o
lacak ki d~ha ziyade, :ın'Ualliınl.e
rin ıı&ıılai nazaTıru müdafaa et· 
m.oktedir. 

Profesör d!)or iki: 
c- Bu ma;ele; maarif şıirasın.

da uzun nJdıya kınnıuşu'lidu. Tet· 
kik edjlrl:. Bi . .Je Ç'Ocukılarm i:l'l< 
ve m1ln öğrct:ıminde fazla dbrs 
:;cı'kü altında !<almamalarının te-

(O.\'&.rıu :; üı-.cU. . Saıbifcdc) 

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 

e y·y lim, gıda
mız-, nasıl alalım? 
Su mevz:ıu tetkik ettik, yarın 
okuyucularımıza bildireceğiz 

Düntyanın haıııı içnde buhın
ınası dl:ılayı;sile, bir çok gıda mad
deleri bugün ortadan ka.Jkımi gil
bidir. Bir i<ısıım gı:da ma.ddeleri 
de çok pahalı.dır. O halde, gıda
mıızı temin ~in ne yemeli?. 

o):hığu.murz kabriyl almalkt>r. Bir 
ıpoklannın zannettiği gbi, biT 
günrle 2ti00, 3500 kalorıye muhtaç 
deği.liz. Normal mesai saı>feden 
biT i.nıs&n için günde 1500-1800 
ltakırinin ı.afi geldiğini tıp silylU.. 
JOT. (Devamı 3 lllıcü Sahifede) 

Bu sabah 
Erzak tevziine 

Başlandı 

NÜ f us başına yiizet 
gram Peynir ve yağ 
500 gram Pirinç 

veriliyor 
Bu ııa.bahian ;ubaren ıı<iır 11 bll.tiln 

~alı. ..nua Nılka, el=~ k3rnele. 
rinJn :?ı:{a')'JS yarı.ılı o1an uc;-larmın kcs:.L 
mes: ioi.il'etH~ ptr~. pC"y'!l.T ve turyatı 
tevaine boşla.nnuşt~r. 

B.r .ı..arne muk&bili.nde verilen ezm.. 
kın bcJeli S2 kuruş ıu~-nnktad!r. Batr,. 
ka.llar ıre.ıdi mınta.'uılaruıJa ~tur:ırı 

(I' ıoıru a üncü SoJı:fc>de) 
SJııhi gılda cJmak başka fJCY, 

mclıieyi W<abasa dolı<lunnııit yine 

başka şeydir. Evvelce alıştığırruo: 
bol ve çeşitli y(jlll~eri arıyvruz. 
Halbuki, vücut, fa._la yemeğe 

muhtaç değiJdıır. Hatta fazla ye
mek zarardıT. Esas olan, muhtaç Hayvan;arın ~isanı 
DONANMA 

Müessif kazadan do
layı taziyetini bildirdi 
,AJk<ıar~a vukua gel-en mües

sif mernti kazası münase~ 
Donanma Komutanı Amiıral Şük· 
rü Okan; dün vihiyete gelerek 
Vali ve Beloorye Rensl Lıitfi Kır
darı 2liyaret c1nn;ş, kazadB'n do
layı donanmarun teessüclerini 
bi.rdirmiştlr .. 

ııtJSACA 

ikinci cephe .. 
lng<ltere<le ikinci cephe açıl· 

ması fikri gittikçe dllha faııla ta· 
ra.ftaT buluyor. 

Bit' idd~a göre, ikinci ceplıe· 
nin bütün lıa..-r.rl ık.lal'• bitmi§tfr; 
açılmak üZeredır. Bir diğer nok· 
tai naza-ra göre ık; ikinci cephe· 
n!n daha vakti ge!memi§tir. 

Bfr üçüncü -rivayete göre ise; 
üçünciL cephe çoktan UÇ1lmı§tır. 
İngiltere; büyük hava ve deniz 
muharebeleri ile; Almanyall' 
garpte de meşgıt! etm.ektedır. 

Bizim mahut: 
- 1 ~te bir 11ıanuı.ra ki dedi; ç.k 

i.,<rin i~·i?ıden bııkalım•. • • 

B eşikta~tan Mas kaya çıkat> 

Y"ktı~un b.aşında bir at ölü
sü gördüm. Bira:ı: ııonra Taılıısim
clen FJDdıldıya inerken de, yiJle 
yokuşun ba.şonda, bir ba~ ll't ölü
sü~. 

Ha<liselerin ayni Flı>de üstüs!e 
binişi, heriıan~ bir kaza ve tesa

düf ihtimalini rihnimden ııildi. 
H iilonettim: 
Gıd:ısaı.k! .• 

• 
Bir _giiıl üç beş arkadaş, Tafı:. 

simden lıir atlı wra.baya binip 
(Bomaati) baht""ine p.niştik. 
TaıksimdfJn (Bomonti), boiiyonu· 

auz ki, otamobitle nihayet 50 k:u· 
?lif tutar. Araba.-ıya o;., lira =at
tnn. Arabacı, nefreti hayreü:nden 

üstün, gözlerini açtı: 
- Bu da ne beyim; 2 lir• \'ttC

ceksiın! 

- Yahu, o1'onM>bil bile 50 kuru
p gelir buraya." 

Arabaeı, sarkan binek a.tlarımn 

uyuz eşeklerle mukaye.<eslne şoı
Jı.;t olmuş gibi, acı bir tenezrıül

eü:rJük kahkahası lropardJ: 

- Otıomolıil o, eHıettç ucuza 
g..-1;,.; arpanw kıi>o.unu bir llı-aya 

NECİP FAZIL hlSAKt.REK 

bulnn11~·oruz! 

• Dün Lir sa~ fİ)e mulıilinde do-
laşırken, bi:r de haklını k.i, d.-risi
ni ;,Jceletinin üzerine inece.il< bir 
eldh·cn gibi geçirmiş, ba~ıh~ bir 
Ju,,,-ak... Arkasında, E'i.ki Dünya 
Harbitıin (samaJJ ekm -~, n h. 
yani benim neslim) d:ye alaı edi· 
len çocuklann haline eş, bLtik ve 
kn\uruk bir tay sürükleniyonlu. 
O •;ırada bir köpek, ağz. ;.da, .kim-
bilir hangi evin süprüntü tencl<e
ainden kısmetine düşen büyük ve 
etli bir k.cm:.k parçası, geçti gitti. 

Biçare kısrak, :r.ayı.Ilıktan ku
ruya kuruya bir filo-rof kafasına 
benziyen korkunç ba~ın·ı k';;peğıı> 
ardı sıra Ç<!\'irİj) oaııJ<i şöyle dii· 
şiindü: 

- Etin ltllıısıı 2 liraya çooa da 
onu alan iıısanlar buluııııcak ,.e 
çöp tenekeleri bu insanların )J(J63· 

Iarile dolup Cı~caJ.tır. Fal<at bi
:ı:.im gibi, et )"erine nebat ) iyC'D, 
yani aslında temiz ve saf ba).\"Dll• 

lara yuf olsun!. 

• 
Kısrakta sezdiğim eda, insan· 

dar> mı hayvaJ-.11, ) oksa haı van· 
dan mı insana kar§ı Mr hct.tptı? 

BUDU anlıy anuıdım. 

........... ----- - . --- ·-. 
...._ •••• -.Jı~ .... 
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HALK FİLOZOFU 

YEMEGE DAİR~. 
REŞAT FEYZl 

Biı.1m Madam Sofinin im,.. 
tasında öğl<ıyin 7oınek yiıyOI'· 
dıık, Avrupadan yeni gel!mİf 
bir zat, harp içinde bulunan bu 
garp meınl<ıketinin &ı.da vaz.i-
yctini anlahyonhı. ' 

a~r. s~ vuilen ye
mekler, şimdi bura.da y ediii· 
:miı.in yu.ısuıdan da azı!ır. E
ğer, v...,,..ler, buradaki kıadar 

yiyeceksiniz ve kaı-nuıızı doyu

racaksınız. Fakat, istihhlg

un nlsbcti, denccsi böyle.. Şöyle dedi: 
•- Buraya ı:elidiğin:mıden

beri n1idemden raha'ft>lıZ~ım._ 

çünkü, orada, aylarca u yemi
~ e a ıştım. Midem küçıi.ıcnüş .• 
ş'mdi lıu.rada, normal Jemiye 
başlayınca, rabatsız oldum •• o 
memlek<>tte bayat pahahlığı 
burula olbğu kadar dcğ;Mir. 
ıııeselıl, bu J.ck.antada bi:r ye
mek için iki lira veriyoruz ve 
doyuyoruz. Orada, bir li:raya 
lokaı>ta<lnn çıkıLıbiliy&r. Fakat, 
şu &ırkla ki, ora<Laki lokanta
dan çılolığınız va1tlt karnuuz 

İLERİ TtİRK 

l\lUSİKİSİ 

İkdam rcfldıniıdeki musiki an
ketine cevap \<eren 1'lcşhıı.r bi:r 
bestekar: •İleri Türk musilkisi na
sıl vücude gelebilir_,. sualir.e şu 

cevabı veriyor: 
•- İleri Tıirk musikisi çoktan 

vardır.• · 
Ö) le ise, c.e diye telaş ve gürül· 

tü edi)'oruz, yahu?_ 

FIRINCILIGA 

RAGBET FAZLA 

G112etelorin yazdığına göre, bir 
çuk k:mseler l:Selew)·eye müra· 
caat ederek fırın Bçmak talebin
de iın~r! En karlı iş !ırıncıhk..
dıyc, bau gazeteler mütalca yii· 
rütüy<>rlar. 

Fırınlar, bizim için değil amma, 
yalnız sahı.picri iç.ı.ıı. has cılw>.rı· 
y<>rlar, galiba_ 

PEŞTEl\1AL 

İHTİYACI 

Hamamcıların da arzu ve şl!<ıı
:ı·etleri bir türlü hi.lmiyor. Go.7..e
telerin yudığm.a göre, 40 bin pcş
tenıal istiyorlnrmış.. bu kadar 
peştemalı n.e yapacaklar, diyecek-. . . 
srn:ı.z •• 

Haın.aıncılar, uzun senelerden· 
beri hiç J eni peştemal satı.ııı a}. 
ma m ışlar .mı? 

KİBRİTLERE 

NE OLUYOR?. 

, 
' 

Bu hesaba göre, Tiirkiıye ite 
diğer bau memleketlerdeki 
hayat pahalılığını mırkay~ e
dcrscniz1 filin Avrupa meın!e .. 

ketinde J,okantaılıın bir lira ile, 
bW"ada iki lira ile ç.ıkılıy<>ı", d'
yen1ezsiuiz. 

Bunda iki liraya karnınızı 
doyurııyorsnnız, hakikatte, ora· 
da üç liraya doyurursunu&, de
mektir: 
KarnıUllZ doyuym, halimize 

bin şükür! 

esnaf 
birlik kuruyor 

T;·carnt Vekaleti alil.kaaarlara 
gön..;ero ğı bir tamimie 'bJ!tiin es
naiıııı l:ı:.rl.tkler kurmalarını bil
d~rmiştir. Bunun üzerine şimıd..i
ye kadar bir'illt kurmamış olan 
esnaflara vaziyet bLtl.l~ilııniştir, 

Bunlar ;yakında aralarında 

tcplantılar ya!pacaklar ve birlık
~er'..ııi kuracaklandır. Bu birlikler 
bilhassa hariçten gelecek malla
rın esnafa muntazam surotte tev
zi.:ne hiımıcl edecektır. --
Talebe Yurdu arsa.ı 130 bin 

liraya .atın alındı 

Şdhrz.ı:.rllobaşında inşa edilecek 
olan 1100 k;,;Uk: yeni ve rnıodern 
Ta1obe Yımiu binaııının arsesı 
iı;t'ıınl'f.k muamelesi evvelki güm. 
tamamlanmı:ş ve Ccıınhuriye't 
Halk Parti.si tarafından 130 kü
su:r bin liraya satın alın:mıştır. 

Srurnnın temi2lenımesfıne ba~ 
lanı'ımıstır. İnşaata da pek ya.kın 
da geçileceMir. 

---<>--

Bir kilo domatu 200 kurat! 

Piyasaya ilk doınat..s gelmiştir. 
Pera.kerıde olara1< b_r kil.osu 200 
l<Utu§a satı'l.malctodı'<. Diğer ta
ratlan saJatalıfc marul ve kiraz 
bollar.m.ştır. Dün bir salatalık 
perakende 15 kuruşa, bir maruıl. 
5 k<uruşa, bir kilo kir~ da 30 ku
rll§a satılmıştır. 

İZM!İR!DE 
bımir 26 (Te\efoııla)- Şehri

miızde bir kilo tuı<fanda domates 
400 kuruşa ve bir kilo çlieı:t 100 
kuru~a sa:tıhn&Madır. K;brit Şirketinın söylediği fQ 

ki, memlekette, üç senelik stok 
kibrit var. Fakat, nedense, bak.
kallarda - görünüşe nazar::n • bir 
günlük bile kibrit yok! 

1 I ~0Jın]( d 
Artık, Iiatla. ın artmasını :bek· 

led klcri içill ın:ıl <;aklamadı.kla
lJ.tı.a Ç<>Cııı.ı.ır biJe lııaıımı)<>rl-

AH MET RAUF 

Bugün lise ve orta mektep.. 
lerde der~ler kesiliyor 

L:~ ve orta mekteolerde denı 
ler bu akşamdan ı~b;ren kesile
cektir. İlk mekteplerde ise ayın 
30 uncu oıırnartesi günü alkşaanı 
sıon veri!ec01< \'e 1 haziranda son 
sınııf lmltllıanlarına baıllanıfacak

tır. Diğer sıntfların ka:meleri bir 
haziran.da tev2i olwıaca.ktr. 

li'rancala raporu 
Hastalar Min. ~r zamanlar, rapcria 

franca~ verilıı..11.eSi usulü tatbk ed.Jdj_ 

Ftııkat, bu iş'. 11 a.ktın.cLa.n ık.alkılatn&dı. 
Çilnlci.i, rapor alıp hasta olduğunu .::s
bat edeon klrnselıer, hergün biraz daha 
faz1'ılaştı, o hale geldi kl, francala JımQ. 
liltır.ı. harpten evvelk.1 noıırn:ıl sene.le. 
r,. nazaran bir m'.6.Ii arıı~ırma.k li.zım 

geldi. Demek, bıı vatandaşlor. nornııal 
zamanda dahi francala yen1iyorlar .. 
ffili·· 

Bu yüzden ı;lrnd~ hôk'ıl<aten im.ta o
lan b4' takım vataoı:lcaş:ar. Irancaladac 
mahrum bu-lurıuyor, Fa':at, bu yılıiler ... 
ce, binlerıce hasta .raporunu klınler, 
nıwl veriyorlar?. Hayrel değ\] mi?. 

11VRHAN CEVAT 

r- EDEBİ TEFRiKA: 23 °" 
l Çıngıra~!~ .. !!!!~ 
~Uarıınuı arasında yatan, b!r S'lva 
mtıb~ıdıı.nun znlı.rab:.nda i•badct eder 
g.b! karşım.da. dak.k.alan:a dans eden 
kadın, bt-ni bu gece bir 1."ilpek. bir 
dlı ~ne· ıfbi uşa~<larına loo:vduruyvrdu!. 

Bu kr...s!n ccv~p k.arşısında bili bek4 
len ı • b:.ıli düşw1ci.Ligi.ımll gOren 
kapıcı bJ'kaç adım yürüyerek kapıyı 

a'ÇITI ş b.::.na baık yordu. Ağır aaımlarla 
yıirudü.m ve ce!:i.mden çı.kardığlm bes 
lhal.l.li b.:X Içfı.ğıd.1 kapıcının eLne va
ko.rla sıK:ışLırar:.k dışarıya ç('\:tım. Bo
gı.. :-naırcak ~çın önce uc:r!.n b r nefes o.
larak s ::.<tunı b:r duva•J. dctyadıın ... 

Ole in bahçes'nden ~ızU.len tz.tlı ve 
h:ııJ.n b r orılçes.ra musrlt ~ dcn;zln ko
yu suları üslünde, yılJıı.::a.rın ış•k!J.rl

le ue[~ber ü;:perlyo .. Uu. Sık neft.i ıa!

lan arın arasınd n ara.sıra.. n:'-s'ut a
her::ctı. kesC.{ kalı;m.ha.lar d.ıyanmı~ ol .. 

dt gwn duvarı delerek k~ıe i;sthza 
rn ı; !·darı g b sapie.tııyordu. Oradan 
b.r tuı. ü ayrılaınıyo Lım. Yorgunluk, I 
u;i.lrcıp, hey caın ı ı. Lı rrn.,. ı., k• pı-

nın önündeki kıııldıruna beylu bo~ 
ca uı.anımaJc ist{Y'Ordum. Artık surat~ 
ma kapaınan bu kapınm. i::xn.Unden çe
k.1.Jımc·k I;lı.:nııd.1! .. Dhıı.ient:cek bir yere 
muhtaçtun .. bu. peri~a.ıı ha1'm:e e>t'ele 
b~radan giı"p ba.hçty! geçersem bi.r 
çok tanıyaıı.4u'a tesadüf elmek1'.g:m. 
muhaı:dtaktı. .. Arka y~n yürüyerek 
otelL"'l büyük kapısından g:irmck, ken
d:me gcccy:i geçirmek :çln yatacak bic 
yer bu!ım.rlk: 1-'dzımdl ... Daha jyl~ ~ske-
1e tarafında k"..içük tir otıe1 e g!reb'llr
d~m.. .. Yüriirn(_Jc istedıim. ... Sank1 bU,.. 

yulenmjş!'1.m. B~T adım &tam1yor. göz
lerim peacerelerden sızan ış 1 kların 

nıünteh::.sından ayıramıyoıd.um... O
nun h1r; o1mazsa gölgEc-t nı: olsun gör
seydJ.m.?. Hayır lilyrr! O ,b~na gö:iin 

nı ,.erekti artık!. Kl.rr.J:ıullr hang; blı' 
genç erlt.Cğ n kolları arıa5uıda saklanı
y0rdu ... Kimbi-lı~r o çc.vıac_ o ~tıce o gö

:riılırııen:i müstesna. :yılan vurı:düniln 
ltı'Wır cı aı:;'k ve aN1rasly e h r:g genç 
erke,ğ·n daıınararını tu uştu ı .. .} ruu? .•• 

™'~'~ ~~l~l~üı• 
İçki ıstllllakl aedeu 

artıyor 'l. 
~ giln, Büyük M!llet MecWrin-

9.e. yl:ne içi...i. me;:.elesi. uzun miınaka

§alara v-e lı.<rare<ı.. müaakereiere ~ 
olciu. Rakı serL bir !ç.k.i olduğu J.ç.ın, is
tihl<iidrı.in a.ult.uına;;.ı ~'t.en~yor. Bunun 
&.ıı ;ıarap lmaü te(IVi.k ve iaL:bl:lid ar
zu edili;or. 

İşin garabetine bakınız k!i. •>r taraf
tan şal'ft.p is~~...olik.i arlar.ken. >'.ığe-c ta
raftan. rakı J:,l.>lıii.ki az.aımat >ş .. Yani, 
ıh.em bir yandan W\şan1~1Jıa.r, r~krya de. 
va.nı ed:€no, .. en, b.._r yandıan da, şanı.ha 
alışan yel\i bir .züınrt meydana çı.k;.. 
n1ış ... 
Halbuk~ şarap ta n;hay~t a.]ltollu b'!r 

içt,{.ı.aa· D.IJ1a.:>,:;.a .. b-z.·nt şaraplarımJz, 
·bir çok Garp m-eın c;.;.etJeri ~ara.pların,.. 

dan coha Ustü.n detet.-ededi.r. öue taraf
•tan, b .ra içen ve b!rayı itiyat ha.kne 
getiren insanlar da var. 

Ben, ,şurü.cJ<ı~a kendi kan.aa..t:oni ve 
görL.ş-Ua,ü arzed€yım: 

Yeı.L!By Ce.ınyetıinin bütı.in propa.. 
gandalar na rağmen. chin.yaııı.n her to
ra!ında olduğu gıbi, b.ziı:m mörnlek;ıet

te de iç-k, kullan;;;nların saorısı glttikçe 
ar .. nı..;.;tır. t.ı.c-..-;cl~, ~o sene evvel bu ka.
.dar faaıa ic;ı.d sarf ya:ı yoktu. Ammıe.. 
bir kısmı şarap, bılr tkısm1 rakı, bir 
kıı. .. mı bira ~ç:-yıormuş .. Ne olursa olı.""Un.. 
N~ ce şu ki. İi.lki 1-çeınler, e*J nesille
re nazarnn~ bugün daha fa.z!lodır. 

Bunun içL:rn,<ı.i sebepler.ı. vardır. Ha.. 
yat tarzı "'8 tc.13klk-.l:er:l değrşmt~fu. Ce
miyetin yll§ama swzyes; değ"şm!ş~r. 
B)r takım ~.ller de var. Mesela. sıne
t'r.'8. •• GenC"l:er s!.nemHlarda, daima süsWi 
ic:fki. masaları görüyorlar, baıiolard& 
sarhoş olan çj ~ili-er görüyo.nlar. 

~'lllra., btt&ün, nıaişet ve geO:m.. il
zünLü, de-r"L, fi-,ıap yorgunlgu eskf. ~ 

vlrlıere nazaran ıhha çokıtur. Medmi
yeıt arbtı~ ihtiyaçılarM"nız artıyor. İh.. 
tiyaçlar arttıkça bu llı~açen karş1-

Ja.mırk için daha fazla çadc;mak. enerji 
sarfetmek lazım geliyor. Daha fama e
ııer;i sarfı da ka!aları, i'Ön'Üllerl. yor-
8."'1 düşUroyor. 

Bence, :.c;ki ıse!hli'>ldni.n bütiltı mem.. 
~eketlerırle artnıasının sebep:lem bu iç. 
'iıimal Mdl.;elerdir. 

R. SABiT 

ilk mektep Jiploma.ı almak 
istiyen vatandatlar 

İlk mektep dipbması almak ü· 
zere ın-,~lhan oimalk içn 'lll<larif 
mfıldür1üğüne mür>ıcaat eden er
kek ve ka<lın ,·atandaşhlr arasın 
da her üç ayda bir kere yapılan 
imtihanların g unc<usu yarmılı:i 

<'8.njatmba günü Caığaloğkı 1 inci 
ilk mE"ktepte icra oluna.cak.~ır. 

Habersiz itlerini terkedaı 
fabrika ameleleri 

İ'Zlmir Turyağ falbrkaisınrla ça· 
lışan Osman Şenal, Ya.şar Sunar, 
Faruk Tosun; Kfunıran Ongiin 
ve Ali Erhun adlarındaki işçiler 
mazeretleri olma<i'an işlerini bl'
rakt:klarından Mitli Korurmıa 
kanununun 10 uncu madkiesi mu 
ci!bince mi'lli looruDima mwdeiu
muıı:r.il:ğine veril'm'§lerdir. 

Talil aylarında talebelerin 
Halkevlerinden istifadesi 
Tati!l aylarında tel--mi.l Halkev

leriıııde res;m sergi;.;.ri a~ılacak 
ve talebelerin {"Ürel san'a Janta 
lierlemeleri tamin olunacakitır. 

Ayni zamanda talebı>lerin ta
til a•vların"'..;• Halkevlerindcn da
ha faızla isti.ktle ed<'rcl< iy. bir 
şek'f;lde vakit geçirmelerine de 
•ça1ıtı.Jacaktır. 

Bakkallara üç ton J.eııekağıdı 
.veriliyor 

Kağ•t.<:ılar bi~J:·ğr bu haiat için 
de baJ;Joallara yeniıden üç ton ke
sok:ii.ğııdı verecektir. Bunlar baık· 
J<allar afasın<la taJ<sion olunacaık
tır. Büfün İstanbul bakkalJarma 
gıda maddeleri te'll!Ziatı çin ~ 
ktııı: ton kağıt ayrılim ış!J.T. 

Elek:tr:r.:Iıl. dik ve ııılı: göil>il ba!>g! ııöi
$UU üstün~ aıayan.."ll.l.Ştı? K.ı.zıl dudakla,. 
rı, hang: agun fuıtürı<re H'ııdl.n o es
rarlı ve bayılıt;ıcı ahl"ng:nl mınldanarü; 
teslim oluyordu?. Vücudümü cı.ldırtıcı 
bir ates 1<apla.-..ş11, alevler saçan bir 
""'=< g1bl kapıyı del'J) lçeıi atılmak, 
önüme çıkanları devirİ.p yakarak oda
sına atıln1a!k, onu lr;ıkının .k_Qllan a.r~ 
sın·1aın kapıp, kudu.ın:..ış bir hotıan.tc er
keğ"nln vaı-ı.şetıyle s1.;dıre yuvarlamalk, 
üstilnü parçahyara;c ona zulümle di
d kl:yerek parçalıyaraı'k sah!p olmak 
1.st.lyorum. Kırı.lan gunırumun taham
mül ed>lmez cıcısl, onu.'"l. ba.Şka b1r er 
k"'"~e yaklcı.c:r.na...51ua tahaanmill edemi
yorou. H.ern o, o ni·uhbcşem m'2ğ1·ur 
rur kadın bana daha i~ gece: 

- Ben senin aşk1nı arıım~k .tçln u
z<ık ü&t:md~n buraya j?eldimI dişe 

U!Utevt:tzı taf!ı b"r tr""rlç kız I! 'bt :Wra.f 
etm'c.:ıt" .. Beni sevdi 11'r ka-c defa söy .. 

Jen11ş bil~ün harekel!erile bunu 1sber.1: 
ctmd~. Bana. güze-1 vürurlünün ayn 

ayn ıev'k1er1nJ tattı.ran eş.s'z ~ukam 
henüz tarr:<..:.mile benim olmaınıştı. O 

.l•=t•iııa•mnı•ıJ 
. . . 

Harkof-lzyum arasında 3 
Sovyet ordusu kuşatıldı mı? 

Yazan: 1. S. Eski E. ükreş Ateşemıliteri 
Japon - Çin harbi: 
Doğu Çinde Şanghay ile Kan

ton limwıları arasında Çekıiang ve 
Fu-Kien vılayetleri vard:ır. Ja. 
pruılar işte bu iıki vilayeti isi.ili 
maksarule lıa.rekDt ge-çın ·şlerdir. 
Çekiang '~layeli.ııin ruerJ..ezi olan 
K.n-H\'a şehri civarın<lıı muhare
beler olıınakıtadır. Japonıl.aJ burada 
100 1>:.ıı k;şiJ.lk \'e 5 tümenden .,ba
ret bir Çin ord usunıı kuşatıt&la
rını iddıa ediyo.-lnr. 

Fu-Kio vilayetmin istilasına ge
lince, Japonlar burada Minlıfanı: 
nehri ağzına asker çıkarmışlard.ı.r. 
l\Iuva.ffak olup olıuadıl<iarı belli 
değıldir. Burada Fu.SO limanı 
var4u. Japonlann bu iki büyük 
vilayeti sür'atle işgal edecelcleri
ne ihli:ınal verilemez, Buna mu• 
vaffak ol.salar da Çıwg-King'e 

doğru binle-rce kilaınetre ıne•afe 
vardır. l\Iarcşal Çan-Kay-Şek o
yalama nrnharebelerile har·be .ı..,_ 
vam edebilir. 

Birmanya şiıma.ıiıı.ıe Y1ınna11 
ey;.leti.nde Japonların Çung-King 
yolu istikameti<ııde yaptıkları ta
arruz !jimdihk durınWJ gfuidiır. Bu 
bölgede J:rponlar, gitıtiıkçe büyil· 
mekte olan Çin muk.avenıeti ilıe 
karşılaşıyOl'lar. Yıınn- 0.layet;.ı.. 

de esasen yağmur mevsimi başla· 
ml§tlr, arazi çok yü.ksek ve sarp 
dağlarla örtülü olduğumlan bura· 
da Ja.porılar dağ muharebeleri 
vermek zorundadırlar. Bu it:iıbar· 
la sür'atle ilerlemeleri varid ola· 
maz. llerh.alde Mareşal Ça~Kay. 
Şek'in Yunnan'daki va:ciyete çok 
önem verdiği ve taa:rruzi bareketı. 
lerle Japonlan Birmanyaya doğna 
geri atmak istediği anlaşılmalı:.
tadır. 

Doğu cephesinde: 
Dwı<ıç haV%BSmda HarJrof • f> 

yum cephesinde muharebeler şid
detle devam etmelııteclir. Gelen 
lıabedeo: her v..ıtitki &J1ııi bi'l'biri-

Geuç auıarın atışta 
muv aUakl.1etl 

'Ünlvenıiteıı)n muhtelit FakillteleMne 
a- eden genç Imlanıruz dUn Ka. 
ğıl.ban<lieko. ıı><>ligond& atı,ı yaP'!JUi]az 
Ye hepsi de muvaflal< olmuıılardır . 

2394, ij875 num"1'a'1ı Bayanlar bew 
'kurşunu da tam hedefe. Tıp FalrilJI:<>. 
lliııden de Gülg(lıı, Re2l&n., Fenden de 
S-üTeyya O(: mermi iıle Jsıabetıler yapa. 
r&k iyi dereee ~lmışlanlır. 

Pazar tatili Tuhıatiyeleri 
Jeğİ§tİriliyor 

ae iaınamile zı.ddır. Almanlara 
gör.,, Harkof çevresimde taarnııı 

kuşa tına çarpışması şekliııde iııJD. 
şaf etmiştir. içlerinde önemli zırh· 
lı kııvvetler bulunan 3 Sovyet oır
ıiusundan mürekkep büyük Sov· 
yet kütlclerini.n delme teş<>bllıüs

leri neti.:esiz kahnı.ştır. Hal!bukl 
Alman bava tebliği, havı> ikuvvet
Jc.rlııin Brnvenkova çevresindeki 
Rus tank t'Oplululılanw imhaya 
çalıştığını bildiriyor. Şu halde 
Alıma.olar İzyum'da Rus cephesini 
henüz yaramamışlar ve Doneç 
nehrini şimale geçememişlerdir. 
Bu sebeple 3 Sovy&t ordusunun 
hyum çevresinde ıkuşatıldığına 
ihıtmal verHemcz. 

Ruslara göre, llarlrof istikame
tinde mevziler talıioım ediW.iC<ten 
sonra taarruz Jıareketleri yapıl

mıştır. Harko! istikaruet.ıud.e Al
manlar çok palıahya malolan b.ir 
muh11.rebe netice3inde Rus hatla· 
rınuı biT köşesini delm'·ye muvaf
ia;ı olmuşlarsa da l•U• kıt'aların.ı.n 
) an taarruzlariJ.e geri pü.skürtül
müştür. Almanıların İzyum .iıslıi
kaımetiııde yapwdarı şiddelili ta· 
arı-uz da geri atılmıştır. 

İşte birbirine tamamile zıd olan 
bu haberlerden çıkarilacnk wıw· 
mi netice şudur: 

Alınanlar Haı<kof • İ.zyum ara. 
sında.la cephede mukabi·I toaarruz.a 
dev&m edty<>rlar. Rus.lar bu taar. 
ru.zu kırmak miliadile ınüdaiaa 
halindedirler; bu arada Rus bat. 
larına girerek ı..11şa.tma harekeı.i
ne girışen Alman lut'a-larına ka;r. 

tı mukabil hücumlar yapmakla· 
dırlar. Nitekım Lo1>dra, l7~ııın 

bölgesinde R ... lann Alm.ll'D hat- ı 
!arını 800 metrelik hlr cephede 
yardılıfarmı ,bılılirmişLil". 

Denilebilir ki, Har.lrof • hyum 
~ephesiııde muharebe ilki h<ıf1a· 
danlı.eri devam ettiği halde soıı.a 
ermc•niştir, ne şek.iılde suua ere
ceğini şiımıd'iden kestinııek de 
müıınkün değildir. Almanların iz. 
yum istika.metindek.i ·muk.abH ta
ar.ruı.u. iılk &'Ünle-tde il.erlen.Uıs. {a. 
kat soııradıııı Sovy-et ımüd.ı.faasile 
duraklamıştır. A1manlar Brave-n
kova ve İ:ı:yum bölgesinde bazı 
muvaff.akiyetlcr elde &tmıiş ı>lııbi
lirler. Fa.ka t bunlar mlllla!Ji ve 
tabiye çerçevesi <içinde kalan mu· 
vaffaki-yetlenlir. 

Alman mukahiıl taarruz plil.nı 
şimdi anlaştlınıştı.r. Bu pir... Har· 
kof • leyıım ar BSJndaki Rus çılkııt
tısıru şimal.den ve cenuptan kav
ramalı: ve Rus taarrru: grupunn 
çember içtııe a ima.kıtı. Bu ma•ksat
Ja Almanlar Har.l..m'dan doğu, ce
nup doğu ve İzyum üzerhı<len şi
mal doj;'Iı :istikanıetinde muk11>bil 
taaTruz ya~la'.l"dır. Fakat bu 
plan stnıtcfık sahada henüız mu· 
vaffak olınamıştır. 

Mfrddetleri bu ayın 31 inci gür 
nü nit>ayet bulacak olan pa'Z8r ta
tili ru'hastiyelerinin değiştirilımesi 
için beledyece faaliyete geçi~
tir Ruhsacyie deği9!ireeek olan
ı.; birer istida ile birlikte eSki 
ıı:>Ulısatyelerini ve 23 ku:ruşhrk 
damga, bir kırrmltık tayyare pu
lu ve b;rer vesika i'O'tıoğra.flarını 
hamil olarak müra<:aat edecelk:
lerd'r. 

C:akkallara verilen yağlar 
acı mı? 

Ticaret ofisi bakkallara yağ ve 
peynir tevziine devam e-'fırne-kte
d·ir. Ya.1ntz ba.!Uı:allar yağlardan 
mü'hioın bir kır;mmm balıılk ve acı 
olıhı,j!unu alakadarlara ş>ltayet 
e'hııi~le:rdir. Bunun neden ileri 
E!Pkl~in araştlTl.lmaktad.ır. Ba0ı:
ka11ara wi yağ verilmesi teıııJn 
ohınacaktrr. 

ıaaaı 

lka.pıya yaldla:;tığını duyaı-..c'k b!:t ke. 
n<ı-ra siper a)dı.m.. kapı açıldı. Uzun 
boylu bir g~ s1.7nlaraık wa.lt k&).. 

dmına çı.Iııtı.. Pencereleroen dilkiilen 
ziya altııuda bunun uı;ık grı ko:itfunlıü, 
sırışın b.ır erKıek olduğunu zm:ıgır zan
gır bit.r :y<)reıt göıdüm .. 
Bu genç adam entin adun1larla yilrü.... 
rCk onun da~resln1n kapısını çaldı. Ba. 
na o~tluğu g'.bi k3.pının de1'i1:::ıl acıla
Taık mw.flr'n içeri aluıdığ.nı gördüm .. 
Alı! Beni budala serserı bir köpek glbl 
Jrovdunı:.a.-;ının &ebcb- tirtlk mc-?'(lan
dar..ydı!. ~ığını bekledlği lı;ln beni 
k.abul e.tmem:::rti .• Kl.znt>:lir yent sev
il ıUsn! karşıla.n1:1c, onu da. benim gibi 
bir çılg;n hal.ne .g12'tlrmek ıc;in ne süh, 
ve çılciırtıcı b'r k!ySiE.ı;e glrmiştd. O
nun ince ve se!f;;:ıf ti.iller arasında kıv 
ranar g[1z.el yıl.:in vüC'u<lil göıaümün 

örün"'€ycL .. O vücut mlsl; bulurmtaz. 
bir haz.ınevtll!. Ş'mdl o sarışın genç 
edan:: •n ko•!arı arasında yatıyordıı ..• 
Oh!. İkisini de boğı.Jp ötdürec kt'm!. 
Tutuşrr.uş b1r gölge gi.bi lıend'ıml ka
pıya fırlatırken arı~amJan ikl k.--o1u
nrun k ~kıvraık yail~landığ1nı duydum. 
Tenıdığım b· r ses: 

Harpte şaka •• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
İnıgilizler şakacıbğ1 da e1ıclen 

lbrra\..ıınııyorlar. Haribi artı!k kenr 
d'ileri için ta.bii 'lıi.r hal saymadı: 
istcyoı'lar. Buna alışılacağını, 
çü'llıkıü mücadelenin ne vakit ));,. 
teceğıi daha bellr olmadığı i,çin o
na göre rıılhları kuvvetli bulun
duımaık linıırn gele::eğini d\işünü 
yoı'lar. ~le bir 1Heınde de şaka
nın büvülk bir rolü vardır. Harbe 
rn•u~ bir şaka. Üç sencvıe yakın 
bi.r zamandır ka:,ıbe<lilenlerin 
malırum;yetii 'kal"§ısında ke'lJdi. 
kenı:l 'ne ica•t edilımit; bir şaka tar
zı belil!llTI{'ktwir. Bu da yine har 
bin türlü hallPrine lıökarak bi
raz gü.Jt•bilırne:k i<:indir. 

~C klırroen1n olamazdı .. Khmscn~n ola
rnıya'(". ktı. O benim, yc.lnız beıni.ın o!.a.
cak!. Ona el sürmek ist:yetı::ıı vaş- ııa.. 

llıı•!. 

- Kendirıl~ geliniz az•Vm!. diye 
kulağımın dfbinrle !ıc::ıkl.adı: 

İl'.ı:'iliz mizah rnuharr;r)erme 
İi"'S gelen ıncv~ular da ~·k de
ğ'lciir. Bu m,;,vrular arasında en 
c<>'k la"ıf"y~ t"h•monüi ve mü•a
ad'CSi cıiar>laııdan başlıcnsı siyasi 
mulrarrir'rrle nskerl '.!l"Üleha,,,;ıs 

!arın v'iirüttiiklcri mülalealardır. 
Mcst'la su ve-v-a bu olıı.cak di"& 
1~ ...... <;t!nme f:fkıir y-ürıüten b:ıızı as
keri m··~ ~rnr'loerln df'd~~.eri ~lk
mırvor. Buna mukabil ceoı>helerci-e 
İro"iz tarafı, Amıer,kan tarefı b<r 
hoyli ııeri crlki\mekte, yer1erini 
ba•k·larına bıra'kmaktadlr. Biiv
le gürılerck> ise aski'ri m<lin~~kid 
]('..rn Jl'l~K::ı1ı:ı~ri" k'!llhl<'rP fP,.~"1 
ver.ci olrmakıtan tt~J{tır. Bereket 

Pt"r~ş-nn, ~r-rs"ri baitm:lıe cH\~tnnp 

duru <i.en ha.t:l ay ·k seslerln'n arka 

- Ç k'cclk l'<"ı:oletin d<'h5e~nl dil-
~nmüy'Or musunuz?!. 

(Devamı Var) 

• MAHKEMELER: . 1 

IHa pishanede n 
henüz çıkmıştım.1 

; Ga:ı-'EYt tullıa.f bir darva <li. Daıva
cı davasını şöyle anlattı: 

- EfencTiım .. Bir lbuçı.ik. aıy ka
dar evvel, bir gün bu Mustaıfa 
ile kavga etltik. Ben ona hailraret 
ettiğiıı:nPen dolayı dava eıtJ!i, Mah 
ke-me, beni bir ay hırpee mahkUm 

etti;. Glrlfı.m, cezamı tamamladım. 
Düc haıpifllıaneden lhenfu: çık· 

m!Ştırn. Kahveye gitı!:im, bakılım 
bu oturtı!)!Qr. Hiç ses çılkaııın,._ 

dım. Bir kenara çekiliıp cıtu.racak 
tını. Bu, Ül>X!rine dbğru yıüı<iidü. 

anlN?la, avradııma; dinilme; ima
mına söğdü. Ben hiç sesani çı

kaımıadlm. Ora-:la bulunan'1ardan 
l:ıir kaç tanesiru Allah riz'ası için 
şahit yazdırdıım. Kendisinden da
vacı')'ıırn. 

Hakıiın; dll'Va oclilene sıoııdu: 
- Mustafa.. bak; Muıhlis ne 

diyor? Sen dün kaGwede anasına; 
avradı.na; d~ni·r'2; imanına küfür 
e!ım!ş.sin. Ne diıy•·ceksin?. 

Mustf.ıfa ayağa kalkıtı .. 

- Efen<l'm, di')"e söze başladı. 
Deıd':ıği g:ıbi, buı::fon bir buçuk ay 
kada.r evvel bu bana söğdü. Ben 
de dava eltıın. Bir ay hapse mah
,ki:ı.nı oldu. GünümU do-lduruıp çık· 
mı~. Dı.i.n ben kahvede otururken 
bu içeri gı:·ndi.. Yanıırna ge'ldi. Ku
Jağııma eğil'ıp anama; a<vraıdıma; 

dinime, imanıma yavaş sesle söğ 
dü. Ben de kalkııp ona mulkabele 
eottiırn. o bıına söğdü; ben <re Gnl> 

söğdüım. Be-ıüm 'na.karet:me se
'beh.yet vere-ıı ken<lisidir. 

Şa'hıtler dinlenMi. H"!P'!I, Muıı
tafanm MUhli<;ı> kaıhvede yüıksek 

sesle küfür att~öini, anasına; av
ra<hna, dinine, ıınanına söğdüığü 
nü Işl'.t>lklerini; MuıMisin eğileı'<!k 
.Mu'9ta.fanın kulağma söz söyle
diğini gör.el.ti. 'erini ve kıüfür et
tiğjni is.'ıtrne<Hk!erini söy ledi:ler. 
Ma,hk<:<rr-e ica<ıını dü.şünıdü ve 
Mustafamn bir ay müddetle hap
sine karar veroi. 

MU!ıliıs mıı.h kemeıOOn ~11kıtığt 

zaman QOk mernnwı görünüyor
du. Mustooaya: 

- Nasııl? d"cli. Bugün ıbana lse, 
yarm sana derler. Oh olsun! İşte 
şimdi ben dıe intikammıı alidmı. 

Mı.wtafa a!1kasmdan diş l:ilieyip 
ölilrelenirtken, o, siiızıiil'iiıp g'l'.'!n .• 

Jfl)SEYIN BEHÇET 

Pa.il korunma teıkiltit ve 
tesisatı 

Ala.kadarlara gönderilen bir 
tamimle pas.ıf J......,runma işlerine 

devaırn ed'i1ımesi b'Ldir;JiırnŞtir. Pa
si.!' Joorumna teŞ:(;U1a.tı ve tesisatı 
il:ıer zaıman hazır bir eşikle koou
lacaı'.<tır. BeteJiye taraiından rna
ıhalleleroeki E1k1J>ler için ısmarla
nan yangın tuh•arJba:ları yakın

da her tarafa dae·>t:ıla-caktır. Bu.n 
lal'!ill bri k:srnı hazırlarenŞLır. 

versin ki siyasi muıharrirler ilrn• 
dada yetiış3yor. Onlar da maka'le
lerile, yeni neşı>etlf.ı:leri ki1aplar
na te6elli veımıe1<i·rdir'ler. Çünkıü 

tarihtf'n misaller SlB!)'ı.yorl ar. Me
sela şiımdi Al.mancarın İnlil'll>ere
ye dl'.ığıud•n d'r>i(ruya taa..ruz et
meleri !htimn•llerrnden mi bahse
diliyor?. Bu :ihı\i[nal hiç bi.r za
man ortadan ka1kmamıı;ıtır. O hııl 
de fill:ıin s'ya<i ımıı.lıarritin falan 
yazısını okı.arna.k iazııın dil'Qrlar. 
Y.föı: elli sene evvel Naıpoltyıon Bo
na.paı:>t da Avrupadan ka.rşı ya
ka!Ya atlı\Yarak İnglitereyi istila 
etmek istemeıni.'Ş miydi?. O za
man İnglliZler ne yapmıştı?. Hep 
si a(Yaklan.mı~hr, hazırlanımışlar 
adaya geı]ııne'k isti!)'en Frans>Zları 
deniıı:i'll dibine baıtırmışlarıdı. O 
zamaıiki Fransızların yerine şi!n 
dl Alınan g'eÇ'YOr. Fa.kat fazla 
merak etım .. meli .. Alınan da de
niızt ~aamyacak, Bıifanya adala 
rma gelemiye<:ek'tir. 940 da Al· 
manlarm karışısında Fransadan 
çekErneğe mecbur kalan İngili-z 
ordu!arının o z<llmanki geri cfönü 
o;ii İr'4iilt>erenm askeri taı\hinde 
ıpek acı bi'r va'k'adı.r. 

Lakin asker11kce acı olan bu 
vaık'adı:1 s:va.;;i muharrirler teselli 
nollaJarmı hrnneıı bulm•.ışlar, 

vakıt:l\e Bonaıpar'ın yapamadığını 
bu sefer Almanların da ya:paırnı
yacalklarını vaızmağa başlamışlar 

dır. 
TP.krara lmcet yok ki bunlar 

bahı:ıln şe•ka tarafıdır. Şa kalann 
1"l<>v1uu da harprlen alın.dıcı için 
İnr,iu'+ere<le askeri ve siyası rnu
r"ı""'"'rr·ıı y 0 zılan da şakadan 
uzak kalamı!)'or demeh--tir. 

lngiıtere parlamen
tosunda görtlşmeıer 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEJt 

İı~iliz hüGr.ılnıeti, zaman zaman, 
Aıvaım. Kamarasında harp va'lir;f~ 
ti hakkında maJumat verir ve 
hunun ~erinıe muiıare!lıenin sev'lı: 
ve idaresi ü.zeı·!nde münakaşa a· 
çılır. Memleketin b__r ölfun kalılll 
ısavll§Jna gi.rıulş 'bulıındıuğu bir 
sırada böyle blr münakaşanın ya
pılilması ~ nazik bir i!i'lir. Hül'tıl
ınet harekat hakkında Avam Ka 
marası üyelerine malumat verir
ken bu mıalüm~tın düşmana ya
rarnamaı;ma d>kkat edeceği gibi. 
.ıneıb'uslar da ıınili'E<tin harp gay
retlerini zay illatacak ve m 'fü b . .ı:
liği sarsacak sÖz söylemekten çe
kirnnck zorrnrıdadrrlar. 

İşte bir kaç gündenberi Avam 
Kamarasında devam etmekte o
}an böyle na!1Jik bir görü9!Tle. ev
velki gün Sir Staffurıl Cr'ppsin 
bir nııtkile sona eomıiştir. Bu de
faki göriiRmenin ru hususiyet~ 
Başvekil Mister Çörçilin m naka 
şaya iştira1t etırn<'miş o~as,uır. 

Aıvam Kamarasında; tınnul!l".i 

hruıp vaziye-~l etrafın<laki giirii.ş

me bundan evvell yaprlan ayni 
>nahiyetıteki münakaşalara nam
ran biraz sön.ilk u!ımuıştur. Be.Jlkl 
de bu Çörç'll'n bulunm=smrlan 
lleri ,gelıım§ bir netioodir. Bunun
la beraber, İ~iltere zaviyesinden 
mücade!ben'aı ıınıuırn~ bir rnanza. 
ra.sını görımek müm'l<ü;n olmruır 
tux. Daha evvel başka nazıırlarm 

iışar>et ettiıkleri g:lbi Cripps d\! 
ımlıhverci1ere na.zararı, Ang~ .. 
!Sa ksıon:la rın coğrafya ba kıırn mda.u 
daha zar bir durıııınıda oldu1i<Carını 
ıoollrlımı:şlıir. Miılwerciler, miica
dlele safhasının iç ha Uarını iı:gal 

etmektedrrl-er. Bu, muvasala ba
kımından mihvercilere büty\J.ı: 
üstü.ıillük temin otm<ill<:ted.:ır. !ngl
liz nazı.rı bu strateji durwmıınu 
uımn ueadııya anlattıktan sonra 
cbu şarblar a:ltında dah~ feni ı:ı ... 
ticeler dıoilırnamış olması hayrc1 
edilecek bir şey•Hr• demiı;ıt:r. 

GNd: baŞV'elkil muavini M.51:er 
.AHlec ve ge'rt!lt""1' l:itafforil 
Cr1pps 2 inıci bir cephe bahsine 
ancak müphem şekiMe tema" et
m'şlenfü. Her ili nazu: oo d~a 
C'VVel!lti celselerde, bu mooe!enin 
'İngi.!':erıe hi.ilkUnııet; taraiınrla11ı 
lbir an bile göz önünden uızaıKJ:.a 

tutulrnaıhitını söy.Jedikten sıon~a; 
Sir Stafford Cripps son nıııt-kun

da AJ:lmanya ürerine yapılan ha
,,,... hü'C'l.lıınlarıın<laaı b!Wısederken 

buna oo.kuna.rak ,5U sö:ııleri söy
lemiştıir: 

- Avrupa k>t'asma ih't'ırnamlı 
l:ıia" hüıcttım hazllI'lanıncı.ya 'kadar 
- k; niyetimrz de budur - yapal:ıi

IJ.eceğiımiz en iyi maddi yaı'dırn da 
budur. Bu söıılerden İngW.zlerill, 
Avrupa krt'a&ına karşı ci'btiJma,.-rılll 
bir hücum• hazırlama:kta ol:iı.Jk... 
ları anlaıılınıalctadı"'. F'akat bu 
hazırlık ne zaman taıına:rnlanaca.k? 
Ta'i!bikatına ıı.e zaman ge"'·locek? 
Müna,ka..~a sıTasında sö7lenen sö.,,. 
ler bu sualleri cevapsız bırak
ma.k~adı.r. &r Staiford cr·pps, 
Rusyanm lhi:mneU.,rinrl= şilkr 
ranla ba.hsetırr'~ RA>S (lrdu·1ar'~'" 
bii"/'Üfi< ALrnan ordufiarını tpıwclk 
ta .ve bu suretle- İıııgi:hereyıe kar
şı taarruza goomeleıi:nin önüne 
~çmekıtıe oHııılolıırını anlattık~n 

sıonra bu RU5 ga;"'l'et'lerinin dle'v'a
mı için eklen gelen fudakarl>tın 
yaprlacağım söylemiş'tir. 

Bu mün•k<>relel'dle belinen ~ 
milhiıın göııüş bıiırlliği, sonuna ka
dar harbe devam kararıdır, 

1 
Biri !""i.zi·"Df goi' 
t1~pımızın ı 

İstanbul ve İsken
derun gazinoları 

ara sın da ki fark! 
Okuyucul.arımılXi.an Bayan Şıl'!ıe 

yazey-or: İsk-cnderundan mis;ıflre. 
ten İ5tanbula geııd!m. B:r arl'a.da
şımla birblol'e P.u.:ır günü Boğa
z)çinde b r se:hi-1 gazinosuna gJt
Qk. Bir lokum ;çin b zrlen 2:5 ku~ 
ruş, bir gazıoz jç·n de 3!> ku:ruş al
dılar. Ne ç~lgı vardı ve ne de gn.
zirH nun bir fev-kal.ld-e'1.'g· 1 ... 

İskend-Crtında s.<:hil g<'7- ıoıarın
da ı,·r lokum 5 kuruş, gazoz 7.5 
kuruştur ve gaz:ıt-0lar daha lliks· 
tür. 

İstanbu!daık1 bu f.,t1k nfye? ... 
Bel<."ilye İ'ohsM Müdürlüğünün 
bir tar:re~ yok mu? ... 

Alfikad2rlıı·rın ııazan d :lcltatıLn.i 
ce-,bctmrr: 1zi ··)..ca evlerim. 
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(Bu yazının meıtın,eri Aıı.aaoLu 

Ajansı billlenleriııden alJnmışlırt 

l'elhis eden: Muammer Alatıu 

A~an oıdul&rı başkumandan• 
lığınm ooıı teb!Lğ:ınde Harkof 
P<l-lıaı:mi!clii harel.ı.lt111 büyük 
.bir k~aıma çarp.şınası ş€li<l!inde 1 
,gelişt;;ğ; bi.kiirlmektechc. Icf.erın- 1 
.le önemli Zll'lı4 kı.wvet1er bulw
nan IJÇ t>ı'<iudan müre~ b.zyük 
Sm')·et k.ı.rvvetk!ri tara!mıdan ya
p.ta:rı bütün dolme teşdbl:>üsJeı-i 
ahımete uğramıştır. Ma·kez ke
sL..-nlı e otuz kııdm- mev>)i Alman 
ka~;ı.l!.k taarru:.iarı ~ gc&i alın
mı<tır. 

Sovyet tıebl.ğoi; Har'kof istlka
mc:. ~:ıcle çok ağır kayıpaar p::ııha
sma, Alman'Jırı.ıı Sovyet hatları
nın bir Joöşeemi delmeğe muvaf
frC< o~duklannı bJJdrımektedir. 

Hulaı;a Hnrk.t>ftan A<rnka ka
dar bütün cephede cereyan eden 
IPL ıardl>eJ..er hı.' uıda gem ha
b-eı'lerdmı 'b1r net<~ çıkarmak 
ın.ur.kün c)(>~'ld:r. 

Jfar.kof etraiırıdıkı rrıuiıarel:ıe
ler hak.kında Londra rad1J"o6ıınun 
s' 'll•i rnvlham.irl. her iki tarafın 
da rr~im k'trvveıtloe-r topl'adı~• ve 
bı.'llfonn y:ırıs>nm dahi hii'len 
ccı:rıcye sürıülmed'"i ıç:n devam 
rdrn bu muha·roben:n cok gem.,. 
J(!'.nr.1< ist>idadmda olduğUJl'U söy
ı~m · ·lır. Her ik tarn!ın da katı 
dar!>eyi n«eye vuracağı malUın 
dc0·lıcl:r. 

!KiNCİ CEPHE 
~ 

T~ı:'ıra ra~u. AV!"lJP"da i<
ki,ci mr cepl·enin a~!f ası icin 
h·>:,..Jıkların t.amamlıınıııış oldu
Cıvru '~ harekeiıe gecnı<"k için 
hc":ümet' n verecel'ıi emrf.n bek
ıc~·,. ğini 9ti:,•Ierolş:ir. Rad~·oya 

gcr.e ı;.'!T'.di hawük harekMıına 
davam ed~ktedllr. 

I"~ nci cepbenin kurulması 'le

h<,1<1e I.,or.ıdrada iki miUng .yapıl
m~ır. 

E· nlaroan blııi kmn"'-tist narti

si t.op1ani:ısında yapılan t!!"lahür
dür. T·>plantı.fan oonra, Loııdra
nın bJJıibaşlı me)ıdanlarından bi-

l. SEHIRDEN t•e 

Londrtlda Alımuılara 
kartı ikinci bir cephe a· 
çılmaaı için, komünistleT 
vo muhafazakarlar iki 
:numayİ.f yeptılar - Mek 
aikanın Almanyaya harp 
ilanına muhakkak naza
rile bakılıyor - Hitler; 
ltalyanın Nis ve Konika 
hakkında.ki taleplerini 
terviç etmif • 

rine gilcLlerek; ikinci ~eı:an a
_ÇJ)ması islıeııımiştir. 

Diğer taraftan mWıafaııakAr 
cDey 1'i Ekspreı• ga2'0'\esi;>in te
şebbüsü frııerine yapıJ.an ,kinci bir 
nümay•lşte de; baızı m.,.b'uısiar söz 
alfilrnpr ve ikinci cephenin açııl-
ma.:;ımrla ısrar etm·ışler<hr. • 

Resmi malııilller ikı ıı.ci oepbe
nıi.n açılması bıısl.l6undaki bu ı&-
rarlar ka~1Bında sıkı bir ket~ 
.uk muhafaza. e1'mektedirler. 

MEKSİKM"IN HARP 'İLAN 
VAZİYETİ 

Meksfkanın mihvere harp ii.am 
hakkıınıda henü.z res.m! ma.IUmat 
yoksa d1ı; loon,grerun b~ veya 
yarın toplanıp bu mua!Tl<'4eyı te
kcınnıül e1ıtiıımesi 'be!d~rundkte

dir. 
Buınunla berabeır, Mekstlka şe-

hirleri.nıde mıtıver atey4'1iııde nü
may'i.;T.er deva.m e1ımektıe ve mih
ver tebeaısı hak-kında tedbi.rll.,.- a
Jınmalctadır. Herhadde ha~ illi
nına muıhakka.k nazarile balkılı
yor. 
HİTLER; İTALYAN TALEPLE

RtNi TERvlç "ETMİŞ Mİ? 
cNevyork Tayımis, gazetesinin 

b'r muhabirine göre; It~a Kralı 
Fransız hududu:ı.a yakm bır ooiı: 
tada tQJ]lanınış buiU!lan İta~yan 
kıt'alarım tett:ş e'.ım..;,ır. 

Londra kaynakları da ıntlerin 
Niıı ve Kor>ika hahlruıdaki hal.
yan taleplerini doğru bullduğunn 
bildi<MJ-or. 

Kont Clanonu'!l bir ga.ze.tıesı 
c Vi§i hüklımeti artılk ma9keyi 
vüıziınden atıma!ıdır. cly.e bir rna
kalıe neşretmiştir. Bu gazete, Vl!li 
hükı'.mıetln:n; A\manya ve İtal
yanın galibiyetinden şüııhe edip 
etrr.c<l!ğini ooruıyar. 

ME M L EKETTEN 

•!'<KARADAN .,. + Otobüslerin ı>icı ı... -trole t6b! 
A. ı;o.1..1 ı_ l 
JdEl\lLEKETTEN: , , . tutuim;ısı 1taraüaıımıJ!ır. 

+ Aı*anda dün )apıtlon maçla~ *İzmir M<iı'wıu M:>OO>ut F.sat ııo..-
,ı....,. le Ha.rb:ye ı.ırk..ınıarı 1 _ ı be- lrnq 4 Haziranda :ıııa.t 18 de B<>yol!ju 

ııwere kaaıl'\ilar ve Harbiye taıumı Halkev:llde cS Wııı Cım~mrı,-et> mev-
1941 _ 1942 .ene:.! F1"tbol Şa.mpyonu zulu bir loonf~ranıı verecdotir. 

olmu,tur. * Üç a:rlılc emeılcli., d<II "" ,.-
MÜTEFERRİK: moa,lerının ~°"ine bir Hadranda 
_ "'*" Beyo~1\ında Nur z·"3 so?tağı_nda..- ba3lan;;ıcakttr. 
1q duvar üze.-Jnde yılan duvarcı usla- + Türlı: borcu bono1-r11W1 tedi,-ea-
sı :ıö yaşında Yakop dü:ı<re~ ölruü>- ne dün ba;;laımuştır. 
t,ilr. + İ:ıımu-de Klzırnp>Ja Okulu ön!bl-* Heybe:.Iadada mana.vl.ık yapan de Et<>m lsrriruie 50 ,-aııncı.. birla kızı 
Hasan, kıckmıuş pesttnn.a salt.arken yL 17 yaşında ~'lünevveTi 11 71.?rinden ya-
kal .. nmış, Uç gün hap!~ ile 5-0 l!Ta para ralı.yarak öklünniıj~Ür. Sooep. kızın, 
Ct.'Z s na mahkôm o!~ur. babasının evlıcndı ~ ~ti genci 

+ ıe52 numaralı otomob.:..l şoförü t değıl. b:ı..;,:(ta birisini sevmesıdi:r. 
İhsan Ôu:<ı~ bozuk tal'tsırnell'<! kull.ln- ı-------------
dığır..dan Z5 lin pal"& cezası.na I'QAh.. 

lkUnt o1muştur. * r. Lıtta Morab•ıı mahollednde 
otc nn Rf'!1fk ~ndis'n~ TI'W'lrf rı y~ıpar

fken y kalanmış. t:ıhkJt.ata başla~ 

tır. 

Z.AJ.i - Vrla Orta Me'<'!.l)nden 
1931 - 1932 ders yılında aldığı m &

badetıı.amemi za.y.;. et'ı.:m. Yecıislnl •
laca.gımdan e1lc.ı&'.nio hGıkııTIU y{;k.tur. 
- Ş~b.p ERCAN 

0ıaı:ıım Mevsimin 900 siirpriz.i•mm:ır!iDl:ıı!llmmm~:111-aan, 
Sinemacı!ığın en kıyn\Qtli harikası 

ÇENBERLİT AŞ Sinemasında 
Yımn Matinelenlen itdıaren 

iLSE VElt.."UlB 'in yar1>tbğı şoolwıserl 

İSVEÇ BÜLBÜLÜ 
Pı;ograma ilaveten: 

CASUSLAR YUVASI 

. ,,. 
iLAN 

. 

•• • 
lslanbul Uçüncii icra Memur-
luğundan: 

1942 /298 
Alac~·..ı,: ZEKİ A'KKOYU1i:LU;"' 

lwııı..ırlar !-.'Laltc,pe 'I'üıtün İ.st.:ı.;yonu Isla!ı. Şefi 

Borçlu: S 'WRİ SİVRloGLU 
Cib<a'. vapur kele:ııi ya n..nd:ı 17 nwnaralı kahvecı 

Bir borçtan &>!ayı n ahcuz oilup par::ya çevrilnıes'ne karar vcııi

len Jcncral E.cktr k ı:Tark:ılı Kelvi nal.ör (Buz dolr.b.) peqın para ve 

açrk arttll'l'l':ı lln 2S :r.by» 1942 ı.e rfuine rastlıyaın perşembe ı;iınü 

sa t e an it;!ı:ır~n yt.'.:ar .da ad reıs.i yazılı kah"" önund(! sa.Wa

caktır. 

Mınta:m.men kıyroııetinn yü?.dc yetmiş b~i bıı'lmadığı t.ıiıdl.rde 
fg ~ aı • a 2 Haz n 194:! tarih'11e r.:atlıyan salı g\ın.. ayni sa-

atte \re I':" "'illıdc ya.pıl...c.J...'.ctır. 

Amerikalılar 
bir denizaltı 

batırdılar 
Viş\. 26 (A.A.) - Neyt10rlı:1'ın bu&. 

ra,ı..gıne göre. Amer·kan uç~rı .Btt
ll' ~- lı:ıyısı açrltlannd.ıı Dır den1za&ı 
bııiırmlflard1'". 

Vatandaşa 
Düşen Büyük 

Vazife 
(B:ı>-ınakaleden Devam) 

dır. Onları zW:w:elc~.ıreıı •e H

sıı:tand.ırau ayn• )&rı>Uiq H: bu.

viyet dıuııgaı;ıru alın.1arwda la~ 
maJarından ibarettir. 

.Bunlar •un'i bı:.hrao yaratan· 
lard.ır, Bunlar halk sailıuuıa u.r· 
durma hat.erler )ayaııı.aruu. l:iua
la.r halkın llH'o<lfaatlennı bı:ı.anu 

eden.lerdir. Bunlar ı:ayrw.~u 
servet ve !taz,onç peyııde l<o,..a.ıı
lal'<iır. Bunlar en llrtl>bel ve en 
masıım hiıklım<>t tedbı.r lerını de
jenere et.mi) e uır-at•uılard.ı.r. 
Blll>J.r ıu.l.b hak ve meaiaaU...Ci 
şahsi menfaatleri ui,runda \;e hec 
şekil~ fedaya hazır olanlardır. 
Bunlar haya>tı pa.lıaLlanduaıı, pi. 
) a"8yı darlandırao, p..,a lı.ı.ı-meti
ni dü~üreu, ısıedılı.ler• ın.al u.ro
riı>de istediklari L.at terdfüuuıi 
yııratan1"rdı.r. Bunlar ha.Uun hak
kını çalan, ın.ıllı haJ.Jar uzerindee 
hırsııhlı. yapao, <:llenndclcı bez 
türlü imıl.inı haLk ve merul.eket 
mı>niaallerı ıle~ bıne 1.ulı .. won
la.rdır. 

Halk ile hökUmte arasındaki 
müşterek teşlu., nıuşt<ıre.k ş:&.a· 
>.et ve müşterelı. mücadele ~te bu 
unsurlara karşıciır •. Muudele, mu
vaffak olıınak yoluuda ı:ayeye 
dofı:ru bir bayii mesafe luız•o.
nuşt.ır. Önünıüzdeki sonbahar 
m·ücadeJentn \erıuı.i ltakımında11 

daha çok olıgun neticelerle bızi 
karşıl~lıraca-lolıır. BUC'Ün içjn 
e~erimiz, sıkıntılanmız, müş· 
külleriın~ v ... rdır. Fakat, bunıla.rm 
herbirini yenmek hususun.da ayrı 
ayrı tedbirt.ır alınmı~tır ve hı>t 
tedbir müsbet bal.le güı.el ve mu
vaffak. neticelere do~u bula git· 
mektedlr, Bölba....., bu yıl tabıat 
da yardun e<lcr ve hol, herel..e-tli 
bir mahsul idrak edel'$ek hıı.rp 

yüzünden, tabiatın kısırlıp yü-
2ürulen çektifimİ2 sık.ıll(ıların, or
tay·a çıkaıı muşkül;ıt.n ia~e ve gı
dalanma mevzuu bak•mından he. 
ıncn hemen hiç ~ıkuıtılı tarafı 

kalmıyacalııtır, Herşey>ıı başında 

şunu b-lm~·iı ki, çeklıj:imı~ her 
sıkıntı, ka llundıi:lllllZ her 4 ... lıruel 
ancak ,·atan•n en,nryet ve seli· 
meti içiı,dir. l\1illi muJafna ve em· 
niyeti.mizin eınrcttii;ı teıiılw-lere, 

fcrtçe ne kaılar sıkıntıda bulu
nur.ak bulunalım, gerek alınan 
tc.lıbirlcrlo gerek tab.aun verimi 
ile boıl!ulı. giınl<>ri avdet c<lincıye 
katlar el süremeyi-z. Bu OOl·le oldu· 
ğu kadar en başta dünyayı ve etra
fııruz.ı saran uteş çemberi içinde 
ve bugünün ortaya çtkardığı şart. 
lar altında yapılanları daha i!)'i, 
daha üstün yapabilmeni.ıı imkaru 
y'1ktur. Bunuıı akslıM ki-m ne söy
lerse yalandlr, kim ııe iddıa eder· 
se mullaka hulillSİ bir ka&dlıı ve
ya l><Yzgunculuj;un tesiri altında
dır. Herşey milletin ve meoıffike
tiu bün.yesine en uygun tarzda ve 
takatleı·i.ınırin, inıkaııılarwuzııı k'
fayeti ııisbetinde ve beşeri zeka
nuı, lreşeri siıy ülçüleriilln fev· 
kinde bir kudret sarfı ile yapıl
mak.udır. Şimdiki halde ı!evletçe 
ve nı'.lletçe memleketin selfınıc,i, 
vatanın istiklali ile al kasızlıkla· 
rını belirtli{;im'z .menfaat düşkün
lerini tepelemek, onların Jıcr türlü 
ahliı.1<-'1ıılıklarını uffctmL=ek, her 
rn>tladığLnıı:ı noktada onları ku· 
laklarmdan yakalamak; nıiLli bir
]iğ'n1ize, 111iHi cnıniyethuize, sulh 
iÇM:ldcl...i lıa~· atınıt .. a, \.atanu11u!n 
yüksek mcnfaotl.rine kıınd"kçı· 
hk ve bozgunculuk, nh!iliızlık, 
ve hırsızlık. 'urguııculuk ve is· 
tifç ı:ı., rü'v.,tçililc w irt!J;fıpçılık 

sokan hu gihılcrı J..anunun prnçc· 
sine ,·ernıck \'C hi~ auct clıı.m~ası 
i!(• dan1g· lanıak h:rinci va7~lenıiz
tl~r. \'e .• 3 iııe cnıln olınak Jlil:ım· 
dır J..i, t :z }:u bir' ci vaz:fcımiZ-i 

Li ·ık üldl•!11t Jı s.s~s:yetJe ifa et· 
tiğ-inı!r. takd 'rde her~cy derhal 

T~l in yüzde yedi 'bı:.çuk pey 
<bs)•a ile maha.lintlc haz.ır bu.wıaca!t 
lJA.u ~ı~nur, 

:ıı'k'çesJe 19'!'.l/293 numaralı ı 
memurumuza ~acaatlan 

tla .a çok düzene girm!.ş, dnba ~"Ok 
nıuk nuuell"''n:ş nlacaktJ. 

Tiırk v;.tanma, Tiırk ru·m bir· 
liğine, 'l'ürk eınni~et ve sdinne· 
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Mecliste eni büt
çe konuşuluyor 

İngiliz Kralı
nın kardeşi 

KIBRIS TA! 
Loodnı, 28 (A.A.) - Dulr de Glu

ceıt:Jller Kıbr.18 ad~.İl.'><ia dıOrt saat bL 
mı.o müdafaa ~rını teSışt.en geÇıLZ"
rnlştir. Kemi~ Cuma gim(i sav,. ta,o
J:"lre.ler nden mürek~p bir t:lo tr.rna... 
yes.nde bulunan bir uçaOııla ada.ya ı:el
mişti. 

Şark cephesinde 
(1 inci Sahifeden D~am) 

sinde bir miktar Rus kıt'alarıaıın 
etral'ıının sanki~ b~işl-İl'. 
Gelen habeı•!ere göre; Ma.rcışal 
Timo<'f'nko· bu cephedeki Allman 
rıkmtıı<hna şiddetli dıı.rbcleır in-
' d' mıe k tecfü 

Roolar, stratejik eiıernmiy..t~ 
bir .kaç noK:ta Vl ba2'.l ~ ve Iı»y 
le-ri rr'rrı~larchr. 

İm'l>mda Atman batloT"1'!1m 800 
mem>li'k b•r cephe boyunca de-
1indii!i ~Jdıl'llivm. İki taraflll da 
kayııı \arı ağ>T'<l.ı.r. 

Bir A<!m11n ha"P muhabiıri şı.m
Jan söy.lmn><tir· .&z ş\mdi ber 
ne pahasma dl.u.rsa olSım; tut
mak mecbuıiyetindi! olduğumuz 
bir lıa.tla vardı-lı:. Her ıara.tta 
t"'11d.ar görünÜV'Or.• 

Bugünkü şart ve 
imkanlar içinde 

(! lııcı Satıileden Dev•ml 
O ha'kie, ~nıkü şartlar ve 

:mkiınlaır ıçmde ne yem.eliyiz?. 
Hangi m•dd,.lerden gıdam1Zı, ka
}o.rırniızi a.labılinz?. 

Son TP'"rat bu mevzuu etüd' 
etti. Ünwersıte Tıb Fakühesi 
Hıı'.ıı:ıss>'>ııha Enstitösü il<! ıtemas 
etıtik. Tanınmış t>b profrirleri 
.ile görüştük. Yanman rtilbar,.n 
bınünün f""1<ara<le şartlan ıçin
de. brr insanın neler y>yeral< be<ı
lenrjbileceğın& altuıyucularımııza 
anla't:ıcağız. 

Erzak tevzii 
(1 tncl Sah!tedıen Devam.) 

m(;')lertıer'no ~aı ,...,..,_121dırla.-. 
Nü!us t>3"ına y\12. gram beyaz peynir, 
yil% enom tu"L#ı ve b"I :r\u cram pi.. 
rbıc _.flmd<!tedlr. 

Timoçenko 
ordusunu irti· 
batı kesilmiş 
Stoldıolım 26 (A.A.)- Bir Al

man ka-ynağından alınan haber
lere göre; Rııslar Har.l<ı<n çevre
sirıOe biiyü.k tak:vıyeler ahTiışlar
dır. l'•orruzım tekrar başladığım 
bizzat Ruslar haber vermeloteck 
!er. • 

~işi 26 (A.A.)- Timoçerrl<o or
dusunwı gen ilıe irtilbatı kesilmiş 
llk. Takviye kıt'aları ancak hava 
yoliy le gönderılebil.ecektir. 

Vioşi 26 (A.A.)- Almanlar Har 
kof cephesmde iif;tünlüğü eller.ne 
aknıs bulımmaktadırlar. İzyum 
Barvenkıovo kesıımi.nde Rus k.ıt
alan çev~:bn:ştir. 

Kırıımda s:,·aslıopnl bambaıdı
man ed)nı'~ ve hasar yapımıştl!" . 

Parııte çarpışmalar 
(1 (nl"\ S~h.fMeıfl ~Vlm) 

d11.haleye .,..,.,bur 1utbnış, bazı çar
p.ışm•lar ohnuştur. 

Çarp~ıtra bazı \Ripheli şaJı. 
siyctle.riu iştirak ettik.l~rini Pnris 
radyosu iwve etmiştir. ~ tev· 
kifat )apılınıştır. 

Ünl\·ersite mahallesmıdeki nü
mayi~ierde Fransız gençleri: 
cMareı;a.1; biz buradayıız:h dıye 

bağırrnıışlar v~ pdli<;le aralarmda 
çarprşıruılar olm1.1Ştur. Gençhlı: 
teskiliôtı Mareşal Pctenin hıma
;-eıindedir. 

Buz den"zinae 
(l 1rci SRblleden De'\ram) 

bir Alman muhribi de fena ı.a..... 

ra uğramıştı.r. Ayni günde tayya· 

reler iiçiincü bir muhribi de tam 
bir İ1i3ootle batmnışlardu. 

17 JUavısta bir naldiye gemİliİ 

batırılmıştır. 18 M:ıyısta üç Sov
yet l>oınbM4ıınan t:eyy.aresi açılı: 

dcnizle'rde bu- Alman ııruhribiıU 
bannnıı;l.ardır. 

20 Mayısta tıopyekan 26 bin tıım

hık üç nakliye gemİ'Sİ lıallnhn.Jj
tu. 

(1 inci Salı.iieclen Devam) 
ztyetiın her türlü iaıkışaflarını kar 
şıllaml(Ya ımüı>ait 'büilün tedıô.rıleri 
ala.bilecek bir durumda bulundur 
mak için \. '" bir lfedakfu-lıt:<tan 
kaçınılmam.şt.ı.r. 941 yılında milli 
'Ilü.dafaa masrafları ortalama <>
larak günde bir m:iyon 1ira tut
muş bulıın,ıyor. 

MASRAF BÜTÇESİ 
942 mali yılı büt.<;esinin masraf 

klf;j[nı 354.316.918 \ıra olarak te~ 
:,;t eı:Dml:ştir. 

941 bütıçes'ne nazaran mevzuu 
bah,,.J\an 84 buçuit mi.l~on lira 
fazialığm 33 milyon lirası ıımunıt 
muvazeneye dahit teşkilata att 
maaş ve ücreıtlc-re yapılan fevka
J.iıde zamlara ve yifıe bu zamlar 
dolavlf'ile husıısi idare ve bele
d.yeeerle b:r kı.smı mütaıa-1< büt
çeli dairelere yapıQması kahul <>-
1unan yardımla.ra ai'ttir. 

S'>n senelerin bütçeleri karşı
laştırılırsa devlet h~leri ara
sıında en erik ve en seri ilıki.Şafın 
'T!aarilt Ü?<'ril"de olcluğu görülli.r. 
Ziraat butçesi~ ~ 1.603.000 lira 
zam yapUnı:ı;ıtır. 

\' ARİDA T Bii!TÇESİ 
9t2 ver 'de• biitçesi JM.32.8.000 

lira tahmin olun;moşlur. 
İki S('llel'k tecrü-heler göZÖ!lÜn 

d-e tn1tularak mükelleilıeriın ve 
memleketin ilctısad1 vaziyetlerini 
tazyik etmiyec"1< esaslar dahilin
"ie ka\mı·ya azami de~ede d.iık
kat aMmiştir. Seker istilıliık ver
gi,cre yapılan zam; di:irt ay ka· 
dnr """"'! seker fiatlarmm yük
seMJımesitıd"n müt....,eIDt hııs..ıs
tın hir kı'<mı"'m vergi olarak ha
ziııc·ye almma•mdan iharet olup 
şeker fiatlarının ~·<";iden arttınl
m:-ı;: ·na s.o~PfO o"trnı.yacaktı.ı:.. 

FakiT hal.4<a u<:m !!l'ktr veo-il
~ffıi ioc;in Sıblı at Vekiı le ti emrine 
3.500 O® l'r• verilımiştir. 

TEDAVÜLDEKİ EVRA.Ki 
NAKiltYE 

Melf><PZ Bankaı.mlJl e>n son n~ 
recLerı hnrtahk va:ıiıyet cetveli
ne gör<'; tedavü'\deloi C'Vl"akı nak
dıye ~-.,.1<ünu 592 müy<ın lirayı 
i>ulı.zyordu. Aradıôki farJ<:ı teşkıl 
eden 363 mityuıı alra miktarın
dll'ki teız.ayüıdün sebepleri şöyle 
izah edllebfür: 

ANKET Ders Programları 

Ç o l: A ğ ı r m ı ? · 
programlar ~ !bir rdl. oy- 1 
.nam>yoıılar; bı.la.laıs bu kıörpe di- \ 
mağllarm nomı-al şekhni muhafa
za etmesi için ayn bir ıihtısaıı 
branşı da derpış edilıyor. 

B "r kNe; mcm leke tin ik.lısadt 
ink •afi\e ınüvazt giden devlet 
1Y.;.t<:es'n"1 50-60 mil;on lira bu
lund~u bir rı:amanla 400 nrilyon 
liraya yakila~t~ bu zamım ara
sında bir fark bulunmasının za
ruri olıduğuTt>U kabul etmek Jıa
zmdıT. Tezaıyümin bir kısmının 
da fevka'lade vaziyet dıolaywile 
lktısadi ~art.lama huısU!1oe gelen 
gayrito.biiliıkten ilel'i gelıd~i gö
ııüIDı<> kted ir .• 

(1 lııd Sııh'feden Devamı 

mını ve ayru zamanda her gun 
metocilıu lbır şelo.Ide dersl.enm 
hazıril.ı~arak e9l<ı<len old~ gi
bi ııınıillıan zamanlarında, dlenı 
ke«ııni sıralarında yJi>Yat>Cı hır 
çalışna ile beyirr1erinı yorımama 
larıru temin etmc'k üzere yeni 
btr program hazırlanmııı·tır. O 
ıprq;ram iki senedir tatbi.k olu
nııynr. Öğk..Cen sonra çocukfar 
rıııektepleo.ue öğre'tınenler'n lront 
rd1 ve ruezareti altında çalıştırı:t

maktadır. 

B.ı1<:im memlekette ilk ve orta 
ted-r;sa tta fa.2lla bir yükıiüli.ıli< gör
ınıı.ııpı.ıl'l.llın ve .. ta.ti! ayları da art
mamıştır. Ban zaru.reıler kısa 
b:r 7arnan için uızıınca bir tatil 
devresi'ni meoburif.\:'-şt<ririer. Am
ma oo arırzldır. Bi.ııdıe de tatil mi..'d 
deti bütün diinyadaki ölçü da.lıi
!i.ndeıclir. Fa:ıia değildir. 

Sl'Caık aylarda eııasen ça bşıl
ma.z. Eytı:d ayı da ikmal imtihan
larının ayı ve mevsim "dlr. Bina
enaleyiı taiildcn sayılmaz. 

İlkteşrinıde büti.i.'n mekteploerl
mimd<> tedrisat başlcyor. Bunun 
neıu;i fazla kıızum?. 

Bütün bu izahatıım gösteriyor 
ki bugünkü terbiye ve tedris 
,PI"O{;'r•m ve ı.a;uf.er:nde çoculola
ra fazl>ll yUk veri.Jmiş1il" diye bir 
dava v"Okrur. 

F ,.";,ı a ç a'I !ŞlTI ak tan ıctınseye 
zarar geolmez. Berg>;on der ki: 

c- ZenpÇ'l"elderinizi fazla g~ 
rmiız; isı.>kbal yorıılanlarınclı-r!.• 

Fakat bütün d<orn senesi ~alış
mayıp da inı1.!ıan sırasında gece 
u'okırsuou da bıra..ltarak çalı-şan
J;r<'a sin!*r ve dcmal'i knbilt
yetle; zayıflryacııktıır, Yd<sa n()1\o 

mal ~alı•an ne kadaır faıı;\a ~alır 
;:ırsa o kadar yi ink~af eder!.. 

ltalyan talepleri 
(1 ız,cl Satı1reden Devam) 

vip ettiği zannediliyorsa da, 'bu· 
nıın uıl sebepleri viWh detild.ıt. 

IT.ANSADA HEYECAN 
Vaşington 26 (AA.)- Fraosadlı 

Düyük b'r heyecan hüküm siir
m~ktedor. l-.ııal altında dan ve 
olmıyan yerlerde herke! nazile
Te kar,;ı ayaklanabilir. Mareşal 
Pelen biitün o';nrltesini kaybet
mek ii2erııdu. 

ı-.:alıye Vekilinden sonra; müı;
talol g:-uıp re& Ali Riına Tarhan 
'kürsüye gelerek; teşi<iUtın tyi iş
!r.mad ğ;nden ve eleman darlığın 
dan ·bahsed.,rek; eııciiınle demiş
tir k>: cPahalılık artmakta devam 
etm,ckte<lor. Harp .,kıonQmisi icap
Qarını tat:bik etırnek üzere alm
ma kta o1an tedbirler; bunlar mev 
cut bir esas pliının ur.surlarını 
teı;ok•l <·tme<fikleri is-ın her zaman 
·beklenilen tesiri teımm etımuneık
tedir. 

1nsicamh, birbirni la.-namiıyan 
bir haııp ekonoıniei planı tatbki 
etrot>liv'z. Hic b;r va.tandaşı aç 
ve cıplaik bıralcımryars:k; fakat 
bumlan fazlasırı> da beklem.iıyerek 
asil loı.ıvvetmıizi 1nıanııın1'1!dan ala
rak safları stlclaştıracağız ve P. 
U.h elde; uyaruk, ılpd.l.ıi dayana 
cağ,_z,• 

Ali Rana Taı<hanrlan sonra d!
ğeT hatipler ~ alımşl.ardır. 
Bından 9001ra Başvekil Ddktor 

Re!lk Saydaırn kürsüye gelerek; 
büt<;e heyeıti umıımiyesi üırerindıe 
iı~tmler 1Rrafmdan ileri sürülen 
m~akalara karşı aşağıda.ki be
vanatta lwlurwnu~lardır: 
• Burada 9iiız söYliY""' ar'lrnd,..... 

Nafia vekaletinden: 
Elooil!l~• konulan lıt: 

larırne; alakadar VeO<iller CC\'ap 
vereceoklerdir. Ben bilhassa sayın 
müstakil grup rcı.si arkada~ı.ı:n 
Rana Tarhan tarafından ü<ide ~ 
dilen fikirler üZerinde noktai na
zarımı ııöyliyeıoeğ:m. 

Teşkiliıt mese1csi: Bundan ev
vel bütçe müızakeresinde de yine 
yü!ksek heyetiııiıte arzt.-.ıt:ğ:m veÇo 
hile de'lllet t.<?1< iliı mı.n; küyden 
en yüksek makamına kadar zin
cir kademeleri tamam olmasa 
burıdan çok zarar gorecegiz.. Dev 
Jet tesl<ilatınm, halkın her türıü 
ıil:ıtiyaÇ!arrnı karşılıyccak ş~1 ; '!de 
ve kabHiyeUe o1rna.sını d lma e
sas tu1ımak 13z;m geld:ği ka:ıaa
ti.ndeyım. Bwıu her zaman tek
rar etmn;ıtiın. V• ,.ın,dl rle ayol 
flkirdeyiım. Devlet terk'1!ıtı hal
'kın ihtiyac1 aftnı tamamen karşı.
lıyacak f,.ı.;;ııı .. tre-üs roerse () 
vakit ibiz bıTaz rahat <deriız. Bü
tiiTı Qıpvlet teşck Iatı bu vazly"tte 
değ;ildır. İaşe \çın ıbi.ıvük te..~ı"IM 
yapmak !l".ecbur yetin'-'(' ka1ıyo
:ruız. Arkadaşl:ır•m çok eyi t"Lr
ler ki, b'.r çrlk dev1 !er har,ı lıa
Ene geçec<·klcri zaman'U vazlyeü 
su'!h zan.anında diiqünerc.J;., ona 
göre teşk.taı1ar.nı hazırladılar. 
Biız seferoerliıj;e geçmek için li>
zım gelenlen sulh z~mamnda di> 
şünmüşü.zdtiT. Fakat lbugü nün 
ihtiyaçtan, yalnız devlet teışl<il-i
tının değil, büyü;; şchirler'n bf!
le<liye teşakküll<>ı:in:n d<> iıhliyaea 
kafi gelnıcdıoğın: g&tem;ekte ve 
ona çare bu\makt.' hü<ümete düş 
mektedir ve bu te<;kil.at da işe ha
zı.r olmıyan urı.çıırlarclan viic 
ııeldifıi iç'n muh'ercm nrkads.şırn 
Rana Tarhanın işarrt e!t"kleriı 
g;.bi aksaktıklH göriil~ckted;r. 
Tsbii bunlar ve>ıi g:nl'"lfrinr'en 
oo işler•n •afahatını va,·aş yev"f 
ÖgTenecck-'le-r VP bu işlere y2\"af 

ya\•&.• alışacaklardır Flu a ·acia 
baz1 fenalıklar olursa hitlrl:ıı buıı 
lar da görülfrp fMJJiılen"'.ektl~. 
Bu noktaıi. nazarcl n bu:"'i'l h~l""" 
hargi bir müşkülat tasavvur ct
rr.~m. 

Fakat te<;klilt bu ün l"'azı:ırdır, 
yapılaealrtrr ve yapılması n:tıa
yet kütlenin menfaati icabtııdan
.iır. Yalnıa:; e\"Vclce de aıvelt'ftm 
gibi kemmiyt'ttcn z ·ade keyfi
~ "le verd~m luyrr.etten ve sil> 
den dön:rOOs dej\:ilın. Da'ma o
nun i)zerindey;m. F:lrrirn şudur. 
Bw<tıin harbm başladı~ günden
berl yaııhi:iırmz teerü.bele~ gö
rüyoruz ki d•:ılet teşlü11itı ca. 
dan cZ> ye kaaar ~adbaşa b11 
memleket'n 1ht'Yac1ie ı..li< eclile
bılecek şeimde tebdil edilmclt ~ 
z:ınııdıT. Bu ~'kiliitı belıem~ 
yenıi.leştmmek mttburiyeti varrlll. 

En nıiitıim dava: arkadoışımııı 
en ııcm mevzuu bahSE>Hikleor.dir. 
BiliyorSU'0\12 ki arkada.,.:ar biıı 
ancak harbin istilzam eti.iği ~ 
kiiliıta ve tacb>kat~ 1940 senes;nıte 
başladılk ve bu t•~kiliı., k.:ı<lcrne 
kademe ih:rracır gö5te>rdiğıi 1U.
zum ve n:sb~t dNcces nde iler
lettik. B'n:ıenak-ytı ta:ln-leri1ı 
kül ha'inde o'ımaması ve birden 
~lınrnaması t;ı.bild'r. Yavaı< yavaş 
ha•1oci · k, tedbi rlerl dı• kademe 
k&<..eme ald•l. Bu trdb'rkı:i kül 
lha!iaıe gcl imıek i Ç' n ve rdi.ğ i<niııı 
sallihiyet1ere_ lsliı:at cdnek nı~ 
tcmad·yen çah•'kr alctadır Bu
gürlkü va7'yette dahi teşkilatın 
ne kadar müh m ve ~ucu ol
duğunu y«kı:-dan bilirsiniz. B• 
tşıerin gün geçtikçe dah_:ı :z.iyııde 
tek ernrn ü 1 ede<: e-1! • m go:-tJY'O'"lll". 
Başvekil hurdan oonra Be1:9 

Türkere cevııp verere« deıruş~ 
ki• 

·.sınai isblhsal, roplama. fiat-
landınna, dağıtma hususlarını da 
gö-ııön tir.de tu tcymuz. Bu h\ısta
ta ıcap edeTSe v.,sika =~oo: -~ 
gideceğiız ve lüzı.rn gelen ihutwıı 
tedtıirleri alacağııı. Bunun üze
rinde çalŞT>akOıvız. Z;,nncd<>ri.m 
arkadaşlarnnızı tatmin .,decek şa 
kö!de maruzatta hukmdt>m.• 

Mecfü bı."Piin dP miiızal<erele
rine d....,am edeeektir 

.Bııu:le; son zamaııılarda Maarif 
Vekaleti Ünivemitcye göndudiği 
bir yazı ile ~k esaslı sılıhi teş:ki
ıata girişm!'kt.cdıir ki o da mek
tep h fzıssıl-Aıası ensıtitiisü kuı:Ul
maısma cJınğru ilerı b.r hamlenin 
if;ırllı.'Si o'ı.ıyor. Bu enstitü hıfaıs
sıı.'>ha, rııh hagtahk:ları m'.itehas
s·sı; teıi>:ıy('('i ve ı;c.cuık hek'!Trle
r:nden tc-relol<üp edecek ve mek
\l:p h k'ımlij;,'ll' bir itııtısas İ9< ha
.l:ne ilrağ c<dece<:tir. Bu teklifi 
.k.; hı.fzııss;h. ası ce.nf.yeti yap
m;~ ve kal.ul o.'uıMYlU:;''l:r. Bıı da 
levit ed~r k\ çocuk:ar.n sin :r, dl
rnaj ·\'e TtJl11arın<la buıg,ü...-,ıkü 

ı _ su İşleri 5 ine: Şube MildDr11ltll mınt..bel dııh~ Ma a.tıva ovaruun 
-ulıı.nması ·çin Denme a.oa lr1tna:ını.n temd:odt 11.t- hal :yat "·~ smeıt imalat irışavtı t 

~o:ııommen k~f bede' vah dj fcat esası üzerin<len <263493> Ura c30> kUruştur . 

Eir kızı 50 Lir a 
Umumh neciye 

satm•ş[arl 
2 _ Ekı!lllıme 16 6M2 tar:h'ne r...ı!ıyan Salı ,unu 5'lai 15 d.e Ankor.ıda Su 

i •f!Cr Re s ğl bm ı ıç nde toplanan Sa fll, fil:r.e Koın.!VVnu odasında ltapah 
'!zarf u~ı1l'f:vle yı p·lac · ::tır. 

3 _ j ~l!Jer ekıs "'" .,,..-ı.ıarncsl, ıımkıweıe projesi, Bayındırlı1t İsim 
G~ne" r(:n· m~~ . u 1um! su J$leri f~nn1 53rtrıamaıfJ.e husus! ve fennf şart.name

! r-cr· '"" projl"!-er' c13,,. llra c17• kurllf mukab:linde Su İş'.eri Re;sli[:inden ala,.. 

tine bngiinkü idrak ve ş·ıul' sevi· b tr~eı-. 
yemiz ic'ııde no h01guncu, ne a- 4 - P'IS'l1ın>t'y<> girebilmek 'ç!n frtelııli'lerlaı u1428'.» lira •73» kuruşluılı: 
i:ın, ne şu ve ne hu tc r cclc-mez, muv:ı~ te..-ılnat V'l'T.m'es.i ve eksUtmen·n yapı\lıcatı 8\hlde:n en az 3 giln ev"'el 
::ınral• ve ancak milli l:Jirlğ:m:zin, e,~.,.1r.dc bulune.n Yes'k.alıı'!'1a birl:stıte bir dl~ ile Nat:a VekAlet'irıe müra<"~ 

• • 1 · · ~.. • ed<>rek '>u J:ıe mıthtus olım.k 02lm! V<!S:lı:a almalar: ve bu ves!kayı ibra& etmeleıt 
mı1:i cmnı:yeılJnlZJn t•uşmant. 

. • 1 . ~tır. 
•Vatanın gcıı" zam~~ arı.nı \e 1 Bu müddet iıÇiruie veıoi.1<.a. talıb"1de bulunıruyaolar ei;sll\.,..eye fT-lraJ.ı: ede-

ı!ar zam'1.lllannı yalnız kenrlı lıak· 1 
i{ f 

t.ı mcz. r. 
''.' zcginl"~:.!cri için m.ar et asa 1 _ 5 _ i51<'otli!erin te•dit mektuplannı il<inci maddede ,-azılı s:ıatt<>n bir ~ 
bılcu ~CJ.~"'f'l'lln.1 .. •dır le'\"\" ~c k r Su İi'eri Rr-·ıSI.•i'ne n:akbuz nu!t b tinde '\"E'~lerı I.azımdır .. 

ETEM iZZET BENiCE Poa".ada oıaıı ı;ecikımtıer 1t•h•.!! • ..Ulmcı. c366S> <5766•. 

saı:ye adında henüz pek kÜ~ 
çük bır çağda bulunan b:. kızca
ğ:ızı gıy:m, kıışam viıdy.ie kan
dırdıktan hır mil-ddct sonra btt 
bedbahtı 50 lira mukabilinde Şa
taret is.mrnde bi'r ıımorrtıaneci 
Ucadına satan Sabri iıe Şatar"" 
dün as!:ye 6 uıcı ce::za mabkcıoc
s: ne sevkedi'ımi§l"n:l r · 

Saf ·en n de ha,z r bulunduğıı 
d'ünkü oonı.şma sonıu"da mahke
rrıe her iki sııc;luyu dP •- "'Uf et-

miştir. 
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rtl.rkÇ<"ye ~viren: ISKENDU F. SEIUEUJ 

Kolonel Vels, Bek'in yazısını imzasından 
önce tanıdı ve mektubu okumıya başladı 

])e.,,,dı; k'. .abul iç;ııoc boyılsnı.$ bir 
Mlaıu "-ardı. japunlar bunu edcl it T' ö
IU g'l>;. Y"1<oha-ya ıoıı<l<>rl)'<lrlııl'<l.ı. 
B:tyı.1an adanıın -.yılıma ilacı el..: tabu
~ucı içnde bulu.nuşwdu. 

iv.;. muamrıı.anın b~ dü,'Ümü b.ı vr,. 
&ika Jl<C çözüin~ demekt.! 

& ı.nıdıiı ıı:.ıı.r~ıı..roa.ı o:::ni 
buld•.ı ""' b.r .maı:tup yaz<Nk: 

- Bunu 1oonu.:tar.Jı;:a ıc.t.U.r. dedi, fa.
l<.at ben m 181'>i•'l'ld&n ''""il<ti:Jnı sılun 

.m!!Cye söyleme! 
Kay ıJr,çı ;yerli lltttiSlüm'1nl&roan <lil

'""ı bir adııa:.dı. B<ıic ona txıl bdl:ış)f 
le veımişt4. 

Bcılı. ındvtub'1Jlo()a. KoJoııü Velo;e, ı:e
ylk oVlnda bulduiu puouladaı b•lııı<>
ciCll'eıil, o ıün .... a.'tı<La ha:doct ede
etılı: ol:uı v&ı>urı.. Japool.ıTıa blr ıan•• 
jto:tçı.racak!larlll.ı \·e bu t&butı.a. canlı 
bi.r'.zıin bulwxh>ğ•.Jlu bıabeı· ,·er~'Ordu. 

• 
Dek ~ göoderır.Uole berabe<. 

l<er•ı.&. de gümrult salonu önw-:Jt'i<:i 
.JLc.tı\' elerden hi.r]lle oturdu. O o~uaan 
ıard<<Lldıt. ;ı;Ja. -.ıı: i<eıırlJeine Jı.lç 
~ ehemım>:Yet v~:du. 

bek blır lııöşede ııı.ııeıe okuy0nlu. 
Gumrillı: önüncUC. 1<abbıııı1ı: ıı-ttiJo. 

çe ar1Jyor, vapurun ha.re.~ •• .;ıt ~~tıi y~ 
latlıık<;a )'JOlcular ve ~-..ıar aah.\U. 
cloldUTıeyor<lu. Vapura bi.r hay.li 70.!cu 
bn;;-ordu. B~ bır \"<)ğu da yol... 
euıan uturl...- lçln V"4)ura bine.o 
bı....ıtnli. 

Bek: 
- Tabutu bertıek!e )4ponlar ~•çı

ıacaic. •• 
Dıyor, fakat bu blabalık aras~n&ı. 

b::r t.tQr. japona. nst3.a.mı3vr ve ır.cra.

k,ııdan cat4;>or<lu. 
Y- bu blır 07UD muydu?. 

hıonlar ıat olsun <tiye bWle bir lul.
tım ~ :rı-lı.mda boş yere atamaz
JcırdJ. Bu, Jı:oenidler; aleyhlzı<le müh·ırn 

b.r vesika i<l!, ll<6; bunu diı.üncrel<: 

-l3u, ,.a!an w u;rdu'1Da b'r şey o
lamaz, d.iyoııd•. 

* ~ABUTUN İCİNDE 
KİM VAJt7, 

- Ko'onel V<'• ,edooıa uz:anm,.,tı. 
Kapıdak;. natı<"ltlıılrı: 
- Koloneı Hazreilerl t:mdl 7&llJ'or .• 

Mektubu, ıı:all<.ıııc:ı ver<tıl:rrn. 

Ticaret Vekaleti 
Müdür:üğünden : 

Df<li;lnl duymıı$u. Nöbeıtç<yt ça.ilJ'• 
clı: 

- K!ındir o ee'«ı? 
- ar PYJlkı::ı s;.u 11:.tkıtup cetlrm.i-:. 

K~~ıonel! 

- Ver bal<:>.Lm ... 
Nöbetçi me-kt~bu \.!zattı ve kapıyı 

IUlp::ıdı. 

Ko'occl VcJs, J\lülAzlm B<k'ln ya.u• 
aını .~ında.o önce tanırnışt.ı. 

~Iüi\t'-'bu okuyur11:a: 
- AıJlrolsun B<"'«! Dedi. Nihayet ıu 

oto.but muammaı;ım IK'n ha11odecekslnl 
1-Ieıı.~ ,.crir:ıdıc!1 :f.ı.rJorlı .•• AsayAı;; za.. 

~ler.nl ça.ğırdı: 

- ja.ponlar bugi.i.n HttjMt!k vapuru 
1Je jo;•(.,,;,;:ohan)ır.y« blt W.but j9nde canlı 
b'r adanı k'.ıc;ırı:1~larn-ı.ış .• Tabu!u ve 
g6'<ir~nleı·i hea.,.,, te._..lt iç'.ıı 2 o:!; te.ı-
ıtlboıt alınız! 

&»ıra kcndi k"'1A'ne r(iy!erıdi: 
- Ac.g.b;ı tabut~a )Lmı var? Onu a-

7>1\o('<l.k il~ t.1 ayak ucunda bir tcrıc.. 
k kuıu içinde Hn.iş ... 

Dört. .ingı1ız. z.li> lj. yani arına bir eok 
esktrl mı.lb.Jt ınernuru alan:.K &üırlril
le ,ko~"1.ular. BuıılJrd.,;n biri vapuı-a 
çıktı ve 1ilvcrriyı gürdü •.. F ıllıpln .Ask.e

ri Komutanının emrin; tçblli: etti: 
- japoey•ya blr tabut .&çırule adam 

~açıraca:JclQ=ı.111ş. \ 7apura t.'lbutun kw-. 
bul ed ~i iç1n lcap edml~e he
men e:rn:r ,·erir.iz. dc<l1. 

Si.lvari anbar memurunu çağırdı. 
m~*yi aıı'attı. 

An-bar me~uu:.:11 b "tif'.'ob. -e •psan 
it.es idi .. 
K<S<c~; 
- Baıı üstüne. derli, g l.nce demol 

reddeder Ye ze·bi t ereoc:Ulere teshm 
rdez-lı. 
A<say~ ı.abi~lt.·rl süvnıin1n yanından 

tılrlıkları z=an, bunlardan biri anbar 
ınen:11run01 yw.Jaştı: 

- Bu ~es~t:y! duytr.:ıca neden b1r
drnb1re )i · red!ncz ve sarardıruı? 

Ar.bar meınuru Kar.adal1 bir adam
dı: 

- Hiç ... B'r şt')' )cılı:. Ben süvar'den 
ÇJ<1lı: korkanın da. 
~ye mrık3:anar<ik anbnrın başına 

a W ve vU:tes!ne dt."'\.·am etti. 
(Devamı Var) 1 

İTiZAR 
Y;>ı:mllEllı ~uğ'J~dcn <ir>hıyı (lltll 

Salibe Kar~ Kılıç Ar&lafı) ıerı-.. ıuımı:z1 
de:"l.'Cdetnedlk. Okuyucula.rımuıdan ~ 

zür dlt.Nı. 

iç. Ticaret Umum 

30 İk:iııclteşraı 1330 ta:-hlıi ·F.c nebi Anonlnı ve sermayesi e.tıama. 
Mıinka3İim Şiı'lretler K.anllllUo hü·k!ü mlcrine tevfikan Türk iyede çalış
masma izin veril:ınlış o1aın eroeobi Şirketlerinden ·~ ent Maşi
Qeri L:ımitecı. Şi.ı1ketıi bu def.a müra caat.Ja, Şi:rketin Türkiıye vekili Os
tıı.a.ıı Fl!'WA Llnoınen'in ve!atı iUeri ne fün ddkuz; yüz lul1k Jkıi senesi 
Şubatın111 ilalili giiııü lıı.gütere<lıe, Lorı.dra şehri Noteri E. Ccurtney 
Walker hU!ZJUnmda ıaıızim edllie'l'l vekaletnameye istimadcın ınwna
ikyhln yerine '11ii.ıtiy-e Ctndıtıriyetıi teba•sından Marko Ma~koğlıı
i'lln tay'm edildiğini bildiımı.ış ve lazııın gelen vesaiki vernı iştir. 

Keyqyoet tedkik edılereık kanuni hükümlere uygun görübnüş ol
makla ilaııı olunur, 

r--NAZARI DİKKATE-.-.ıa 
Rafine yemek yağı iım6l ve satışında (İst&nbıııl B<'ledi!)'esl 

Momııırlar ~at'İfİl>!ill) unvanı ticarisi vazedil!lllek suretıi.le 

şimdfye kadar mıai ve satışa çık:n1ınakta olan y-em.ek yağları 
diketilerinde me\"CUt knqpera tif adı, mııhtelii zaman ve wsille
lerle Beledceye.ılllllirıı adı iıle k.arıştırı.lma·k.ta ve ma.kamatı da 
ll'}<'şgul etmaklıedsr. 

Bu vaziyet mfiyacehesiınd~ ama bir SOO. VC.'11nek ÜZel't' bun
dan soıra (~ Belediyesi Koopera.tidl) unvanı tica.risini 
kulla.ıımıııktarı tamamen foragat ederek mamulatın, ruhsat mu
cılbinoe (~ Yemek yağı) ismi altında sa.tış..• arzedJreceğiaıi 
ve kx:q>eratif adı ille ;Jgis' kalmadığını beyan ederim. 

._ _________ ______ H&ydar Berkıraan • I• 

BAŞ, D iŞ, NEZLE, GRiP, HOPAATiZ MA 
Nevral j i, Kır ı k lı k ve Bütün Ağ rıla rı Derhal Keser 

lCAJlIN DA G0NnE 3 KAŞ~ ALINABh.İR 

Memur Alınacak 
Türkiye Kömür Satış ve 

Tevzi Müessesesinden 
Müessesemiz meı'kez:inde ımubt elif .serviWE'rde müulıal bıılunan 

100 • 170 lira.lık vazrl'elerde çalJ:jtı nhnak üzere memm alınacaktır, 
İsteklllerin en ~ 6 Haman l!M2 tarihine le.adar evrakı müsbi

tesile lııil'likte Yenişehir, Atatürk bulvarıru>alti mües9E6e mel'loezine 
mü:rai!aatları llfuı olunur. <5729. 

4 Atmosferli bir adet ufak 
istim kazanı aranıyor 

EllerlDde ıruııiı.ıılıınış olantr 4 aitnoofcrJI bir ufaik ;,t;m kazanı, b!.r çama
şır s11ln<l:r uru mai<lrıea, bir •ıkrn<l, bir ele r-ı.r 7.ıkam:. maldnesl. araıırnak
tadır. Müracaatlerı D><"k\up;a, Slı1t«i ~n O~ 1 No. da ~ Oicya$ Kap. 
lay'a müracaatle-r:i. 

18.00 

18.03 

18.45 
ıg {)() 
lil.15 
19.30 

19.45 
19.55 

26 Mayıs 1942 
Proı:ram ft Memı.&et Saat 
AJan. 
.MU...!<: ~ Sa.!on ~ 
sı. (Violııınls\ Necip Atkın). 
J.luı.Jt; E&i Mesire ~ı. 
Koouşna (Dertleşıne s.aq, 
Milzlık: Tüı<J<Ulcr, 

Mem.l<!l<eı Saat AJarı ve AjaDB 
Haberler:. 
Sertı<ıol 10 Da&lw.. 
MiizA<: ıtantıo .,., 0,1'!1 lt&'\..ıa.. 

rı. 

20.15 Rad.To Ga:oet-esl. 
20.45 Mü4: Bestel<.ir Simaları (Pi.) 
:11.00 Ziraat T--.ıtv1ml. 
ııı.ıo Müzik: vwıon.eı S<>!oları - E

dip ScLen. 
21.30 Koouı;ma (İlotıeat Sa&ll), 
:.11.45 Müziıt: Kl.isi!k Türk MüziV 

Programı. (Şef: ~·ut Cem.Ul. 
22 30 M"miek"t Saat AJarı, AJam 

H:berkri 1'e Borsalar. 
22.4.5/22.50 Yarınki Progrc.m 'Ye Ka-. 

panış. 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
. 
~~-~----~ 

Somt; ve Mahallesl 

Unı.kapanı, H.ara~ı Kara Meıhmet 

Ayvanoaray A1oık ?.Iu~ 
Y-en ·oo.bçe, A.!1)aenı.jni 

BalÜQ>&zar, Ahıçıt'!tbl 
Bakır.köy_. ()ev.:zlk 
Ku.ınlr:ıpı, Bayram'\.,.,~ 

Ciıbıılİ<, Se!er11roz 
BabıalJ., Uıı!a Ho;rrett:n 
Eyüp, Camii Keioiı• 

Cadde veya S<*ağı 

Ifisaralh 

Kundakçı 

Yenıbabçe 

Soğancwr -
Hallaç Hüseyin 
Kadırga L rnanı 

Vapur İfllrelesi 

Kalendcrhane 

Otrıt Or\a K.....ıa. 

Y~ne lııa!ı;tsınd& zeru Valde Hanı .eıınn Juıtmda 
Ku"*'>pı, Çadll"Cı Mımet Çelebi Cami a.llında 
Kunıi<apt, Kü•kçilba;ı S~naQ;ı. İsli.ele caddesi 

Aksaray, Ça«.ırata 
Eni.n S nan 
CJbak, Sderl&ım 

Ş.,hremlnl ~·.u 
.i\>lercan, İ.'lla~uellhruı 

Tramva;y caddesi 
Kmp Sl:nan 
Vapur ~re. 

'füpluıpı Cııd<iefil 
Üst kat 

No. su 

-
65 

52 
S8 ve 38 

50 

8 
8 

5 
111--5 

-
8 

7 
11-:!:i 
1~12 

-
-

360-.148 
i, 3 

Cin~ Mulllimınen ı\y lığı 
Lira Kurus -

Ev 5 w 
• <! 

Ha ne ve Kahvehane 18 50 

Dil.k.,Jn 7 50 
> 7 
> 6 

Bara-k3. ~ 5 
Diik!k!ı:n 5 

Tekke ı n Üflıem!.lll tınd sn 

dLUck-iu~ - ·-- .-.l- - ı;o_ 

D•ll<Mn 60 
Depo 25 
BOdrum l 
An;a 16 

• ı 

Jlfirşrırla af'l'IMJ 50 
Caıni arfiQfiJ 10 
A.roa 3 
Odal<ırır. 1/3 h'"""'1 2 

Yuk'arde yazalı maha.11er 943 senesi M2yLS ll()(]Una kadar k1ra·ya vcrt'lecc'ıclerin~n J)fına koıımuşıtur. İhal<."1erl 29 l\fa-
7'5 942 Cuma günü saat on beşte yapılacaktır. lı1ıc.k.Wer Ç~rLı.aşta. b~<Lnbu.l V;;Jcıflar Başıuudürlüğiinde Vakı! Akar-
lar k::tl("foir.o gelmeler!. (5f>55) 

A:.~r:ab~:~::~::u ~:ı:=n r:~rdv~ r!.?!?ın~'~:v:] il A•k:ı!:t;::::;:n;at;;-1 
montajcı iı;çi ve u•tasına ihtiyaç vardır. İ.st<k'ilorin Ankarllda Sil;i.h F, brikast, _ _ ____ J_l_ii_n_ıar __ ı -----

Gayrimenkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Fatm& Limda o8Wmda 241133 be<;ap D'llmOr•siylc oandığ•ml2Jdi;n aldljiı 800 
llra7a ter,. Galatadıa Yolcu~ - Emeıqyemez mah~n'n W-0,,_;eı· coC.de. 
*'<le kJl·n eı;lı;i ""' ~ 3i nl.lfOOl'alı lı:ilclr evı birioci derecede lpolei< ~m:şt;<. 

ı::ıo.,.a.ıa ~t tapıı ~ydı ıuretinde me2kilr p;yr; menkullln CQynj semt, 
mahalle ve s<lkağmda ll3'll1 kapı numaralı bir t~rafı Yaitup Sa.mocl k.'igh- han.
.,. bir na:ulı Civanln.in. k.'1~ .. ıı.an...ı v<ı btr tarafı Oeman ustanın alı,.,:ıp han~si 
""' dörduncü la.rafının Ielrender caddıesi.le na.ıhdut 99 ~ra 23-- parmak m'kle.
nn<la Hane• oldu!u blldir:.hıı!ıı'L'r. 

İkTaza. tsa:ı. ol:ac muhammin raporu mucLlince me3k.Ur ev~n wnunı rr~ 
baıoı 56 metre murabbaı olup bunun 50 metre murabbaı k"mı Uııcdne kltg.u', 
Calıaı ııı.tP 4 .Irat mezltUr ev :J"39ı!lmJştır. 

füı:ıada: 1 - Antre, 9 - Oda, 2 - Mutt'w.k, 2 - He!l, elelttr:k, te!'lroo t ,... 
Q w.rdır. 

Vad03indo borcun v<>r.ilmemt'lmden dol.a;yı ;rapıfan lııılrip tiz<ırine :r.l02 No. Ju ı.... 
nwıun 4.6 cı m~dıdıes~nin nıatutu 40 cı maddcs.ıne göre satılrna.:a iCJ.p eden y .. kaı.. 
rı<la :JazıL aııır ev>n ıamamı i>lr bw;ult ıııır ınüddetıe 8Ç!l< "1'\tırrnaya 1<oo.. 
ıınışilu r. 

&hş tapu &lcll lra,dma ııörc nınlmektadU'. A.rttıınnaya gi~ lsııiyen 
(~7) lira pey akçesi ~t:r. MUll Banltaiarımmlan birmin temina.t m"1ı;. 
~u da lt.abul olunur. Birlk.ınle l>ut\in """'lıileT . Belediy<> ,....imleri ve vllk.ıf 
ica'1'06i ve 1ıiiviz bedeli ve te.llail;ye rüsumu borçluya aittir. Artt:rma şartnamsi 
llG/5/9~2 tar'h!nden itibaren tıe'lklok etmrk iııliyen1"re &ndık Hukuk İ;;ler. Ser. 
viflndc atJt bulundurul4Calııtır. Tapu olciı l<.a)-.lı vesıı.iT ltizunı.lu Jzahat da ıa~ 
ıuımede ...... tak.ip ~ ... ında nrdır. 

A.-tlmno;ra C\mılJ olanlar, bı.ılılan lelti!t e<le'rek oatılıığa çıkarılan pyrl 
ID<Ekul lııaldtııoda her 8l!'Yi ö~ ad ve telfıi<lcJ olunur. Birinci art.tnma 
~/7/942 tarihine t....-düI eden Plızatiıesi günü Co.jıalotlunda lrılin Sand.ğmıızda 

sa&.I 10 dmı 12 ;ye -r yapılacaıı:t.ı:r. Muvakkaı ıha.le ;yap.ı'lmesı için t.eeli.f edl. 
lecdt be-delin Wrciban almmıosı icap eden ı:a.yri m<!nkul mWtellc-!jyctiyJe sandık 
a.lacağıru laJD3.IDCU ııecıni,ı olması ..,.ıtır. Aıkısi tı&'kilirde oon o.Mtu-anın taahhüdü 
bakl kalml>k ıartiyle 12/8/IM.2 l&rilı!rıe mllsa.W: 00.l'J3.lnba. günü llCY'D1 mahaldlı 
ve ayni ~ son artıtımıaoı yapıla~::.l<tır. Bu arl!ınn:ıda gayri me.nkul en ço11 
&rr\ıranın ~e bıraJulooalı:trr. Halcları tapu si~illerlyle sabit olmıyruı &ıa. 

kadarlar ve irtifak hakkı 8ahiple.rbıin b u bakle.rmı ve hlJ.9USile 1aiz ve mas
nıfa daır iddialarını !!An tar'llılnd:cn itibaren yırın; ctio içinde evraJu mli9bi'\elıe
rl;yle beraber Dairemize bildl.rme~ lılızımdır. hu suretle h:ıkl<ırını bildiı'nıemı!I 
olanlarla. baklan \.apu sicilleri7le ..ı:ıit okruyo.nl.ar .atış bedelinin paylaşm<isın
dan harlç kalırlar. Da.Jı.ıı. fM:la Dl&IOmat ııılmak. istiyenerln 940/ı207 Dosya nı>o 
maro&iyle SaıdJğımıo: Hı*ulc İolerı Senlisine mür.ıca&t et.meleri lüzumu ll6D 
olunur. ...... 

DİK KA~ 

Emn'İJ"eıl Sandığı: SaDllı1ctan ılımo pyrl m""1tulü ipotdı: göstermek ı..t!. 
yenlere mtdıammin1erimizln lııoymuıı olduğa lu:fın<;tin % 40 nı tccavü:r. et. 
mEm.M it;;er ııı.tle bedelin;n 7answıa kadar borç vermek surt-tiv!e kolaylık 
gös!t'Mı1'flktoedir. (58~2) 

BEKLENMEKTE! OLAN 

POKER 
Traş Bıçakları 

Gelmiştir. 

DiKKAT: İstni>ulda 1 ııdedl 
5 kuruştur. 

İstani>ulda 10 ad<"tlik paket 
45 ~tur. 

Taşrada 1 aıledi 5, 10 ııdcıdi 
50 kurnşıur. 

Ticaret Vek aleti lç Ticaret Umu m 
Müdürlüğünden: 
~ •'.l!'.Cııebi Anıoniın w sermayesi dıaın~ 

Müııd<asiım Ştrketler Kanunu.o hülı:ilmlerine tevfiikıan Tüı11!.~ CS·"t' 
masma irin verilmiış olaıı eene!ili Şiı:ıketlel'Wııden ·K<X!e.k (Eçiq;ıe.J A. 
ş .• nı>n Tiiı.1kılyoe Umumi Vek:Di Keıınetlı Bruce Sutlıe!'land bu det'a 
müracaana haiz olduğu salaJIDyete binaen Şirlket!n Türkiye VekiilJJı.. 

ğine, Beyoğlu Ahmcı Noteri huzurun.da 21 Nisan 1942 tarilıiaıdıe ııan
rum ettirdiği vekiılftnaımedeki salahiyetler dahiliııK!e hareket etmek: 
üzere M:ısır tıe'baasın.dan Aıunell>lk Şahcızy.antız'ı tayin ettiıği.ni biJldiır>. 
miş ve lazıan gelen vesakl """1!nİŞtir. 

Keyfiyet tedkik tıd>iilerek kanuni h~ uygun görüımı.ü:ş ol
makla ilası olunıı.r. 

1 1ST ANBUL BELEDiYESİ ILA~LARI 1 
Keşif Eedeli İlk Teminatı 

141>48,81 1063.86 '70 Yalova - Bursa yolunun -eli istanbulda Zeytinburnu Silah tamirhane3i ve Lt.mirde Halkapınar s:lah Fabri
kası Mti.dürlük:crine nfi.fJ.S tm.ereleri:yie ve varsa borutervisleriyle müracaat BJkırköy Barut :Fabrikası araz.b: da.- tamiratı. 

etmeleri. c.50.:l3> 

• 
İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan : 

• • 
Bina lnşa~tı ilan ı 

'lu-'in<lek: ot%r Salıp•z:ır:nda ASkeri 10624~0 111.114 M Mezbaha - S lahtarağa yolu-
Fa.br~al<..r Sa~ın Alma Koın>~yorııınca nun Sünnet ve S..:.~htaraga köprüler) 

ı aç~k c-luu'.r.ane ı~ biçt:rHcrekt:r. Şa.rt.- arsa~ı ~lı pJSe tamiratı. 

) nam<>·l her gün lromi6yonda ııörü :etıl- 14952 60 1121.U 75 Beyka.ı. - Bozlıane - Ömerli 
l:ı·. iitckliler:n 5 Haı.:.rJn 9'4.2 Cuma 

)'Ohı "'3Sh '°"" t::mir&.\ı. 
gi.inil ııaa-L 14 de ko.misy<ıru.lıQ bulawna-
J:ar. , 581 h 10568.80 7112.68 f 3 Göz lepe - Kay,,.Jağı ;yolunun 

ı - Keş!! bedeli 12327 Ura 29 kuruttaı ibaret olup gö,f.<!l"il<>cd< bir mahalde """"'ı tamiratı. 
iırııfa etılrilecek bir ~mlzleme ev.inin kapaiı zarf usuliyle tk.silt.mesi 1 liaz!r.an 942 ZAYİ_ Ankara Kız L..::ıesl Orta Kıs_ Ke~i:t bedf"llerl ile ilt t'etnJna.t niktarları yukarıda yazılı yol inş.'\a~ ve 
Pazartesi günü saat 15 de İı:m~tte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapı- t:ıımlrat ~r: ayrı ajrı ka~ı :zart usuliyle ek:sil'tmeye konuL'lH.l"jtur. Muka"eıe; 

mı aUıncı sınıfından a~ıg~m IG29 se-
laco.ktır. n~'ndck.. tasdiknameyi zayi etıt.:m. eksiilt.mc; Nafia İşleri umumt. husu&t ve !enn.1 §31"'.aıameleri Proje, keş.it bul[lsa,.. 
• 2 - Fer..nl ve hususi şart.nameleri. p:-oje ve ~ her gü.n komI:--:yonda görü- Yen ·~dni alaoenğımdan esk n'.n hük... "-'Y'Le buna mü.Dc!eMi diğer ev.raAt J"Ukarıda hiza~;;trında göst.erHen bedeller üze-
lelılli:. Muvakk~t \emln.1tı 92i J.ira 65 kuru,ıur. mü yoktur. rinckn Vl.la;yel Na!·a Müdül'lüjiündeo alına<:ak<lu-. i!ıaleleri 8/6/942 Pazartesi gü.. 

3 - L.tcldilerin bu işlerle ilgili olduklarına dair Na!la Müdilr1ükler.1ndcrı Adres: Bt:~ktaş Ort"1 Bah(e Mısırt.ı nü saat IS de İsiıa.ııbul Beledi:y<eai DaimJ Encümeni oda:>ınd:ı. y.ıpı~acaktır, Talip.. 

OJAJJfp Y!! l!AŞMUllARRtlll ETim İZZET BENİCI! 
l\IESRİYAT Dİ!IEKTORU: CFVDET KARABİLGİN 

SON n:LGRAP MATBAASI 

ılacr.k1arı ehüyet, e:nıni~;<':.lcn c.·ıkaracak~arı l\.U~nühal ves:ıtalarını ve 2490 sayı- ik:nci rl.kmazı No. 5 Hli<ımc..'1. TAŞA.~ 

1 

!ı kanunun t.ar•rııtı VC<;h.'.le ta:nzW'u e<lec .. k.eri tekl'f mLktupl.arını, yukarda mile- .. lerin iJk tıtrnnat makbuz veya mektupları. ihale tar1hinden 3 &ün evvel v:ıa.yet 
tarı yazılı teın;nuUariyle birli'kte belli gün ve sa..ı·tten tam bir saa.t evveline kadar 1---------------·I N~.ia ı.IüdilrJ.ügünc müracaatla alacaık.ları :fkıı.ı.J ehliyet; 942 Jl'lına at Ticare& 

JromL")'Ona vermeleri. •5532> ( u. ALK su·· T UNU ) ıocı..-ı W5ll<aları, imzalı ıartna.ne veeııire ve knnunen ibr:ızı !~un gel<!n di~cr 
n vma ·k 1lıe 2490 No. lu kanunun tarifa.tı çevres~ndc OOz!.rhyncakları ı<.-kıllt m<:k· 

Beril Stedımın .iıımiııddıl ka
dın dudağı.nı büktü: 

- Bugü.ııkü işi:n.ia de panak ~ 
DW?'i<i değil Leli! 

Kadı.n biraz tereddüt etti. &n
ra dedi lai: 

- Ben.im merakı-.. göen bir 
feY var. Fakat ..:.; üzüntütye soık
mak ~ 

- Beni hlQbir şey ü:ıımez. Slz tc
redd üt etmeyin, söyleyin! 
Kad~ yme tereddüt ediyordu. 

Söyliyeceği sözün keliınıe<lerirı.i 
arıyor gibiydi. 

- Frank bdna dedi ki, Büroda 
sizi p<'k o kadar sevmiyoolaımış. 
Sebebi nedtr, an!a.madımı. Bunu 
azc söylecliıgimden J:o'rank'a bah
aeıtıııeomniz, t;;bii! 

- Siz müsterıh olun! Sôykdlği 
yalan değür. Benıi iyi anlaya
mıyorlar. Bu ~""Ctıiınle dıe litliN-

gili nişaıılıruza bir hizmet yapmış 
olmuyor ınııyum1 Ne yapanmuz? 
Frank kendisini sevd<imıesini b·;,. 
liyor. Memuıtlar, hademeler nere
deyse, oou her sa.ba1ı diz çiilkerek 
ltarşılıyaca:klar. 

Bu sözünüzü pek beğenmedim. 
- HayJr, ben bunu bi:r kasitle 

söylemedhn. Fakat eğlencelo bir 
mam~ara da ondan... Ba.na öyle 
geliyor ki, Franık adamlanrulan 
bir hal'ta geceleri dahi çalışna
lannı iBter, heJ>'>i de candan, gö.. 
nüklcn NZl olurlar. Ha.llıclci ben 
onları beş &kika fazla tuı!rn<ık 
istesem, vallahi :isyan ederler. 

Ve iJave etti: 
- Yalnız iderLnde bi:r tanesi 

var ki, beı:M:i;n lııoşları.ıyoır. Til• 
man İ$nirıde hlrisl ... Fakat o da 
gl'ld: daha sekiz gün oluyor. Son
ra ... 

Tereddüt etti. Kadın sordu: 
- Galiba Tilmandan başka bi

r.isi da.ha var. 
- Öyle gilii ... Fraıf'.:k Sudıton'un 

da:krtilosu . .. Benimle bi.r ahbıp gi
bi, biır a.ııkadaş gibı konuşuyor. 

- Bu söziinüzü de pek beğen
medim. 

- Ne yapayım? Be1ki dıe bana 
öyle geliyor. 

Con Leli patronııntlll nişanlısı 

ile ilk tanıştığl zaman, içinde 00-
ferahllk h>ssetıni,ı:i. Bazı insanlar 
vardır ki, birbirlerine daha iak 
görüşlerinde iı..lınat tcl!kin ederler. 

Con Leli genç kızı güz.el oı. 
maktan z.iy ade, sevimli ve oazl,. 
beH buluyordu. Mevzun 'bıi'r vü
cut, koyu mavi gözler, dudıaıkla
nnda daima alıcı bir tebessüm ... 
İşte Beııil Stedman! 

Leli genç krzm Frank Sutron 
ile nişanlı olduğunu Jlk öğren~i 
zaınan, hafif bir sarsınıtı gıeçir
mlşti. Gerçi Frarık Sutton çok e
nerjck ve müteŞ!'bbis biT adamdı. 
l\fe\'k.i; olduğu kadar, ııe.rveti de 
vardı. İdare etti[;ri ihracat ınüesse
ı;e;;i Londra p:yasasmda Jr~nl 

snydınnıya başlamıştı. Sutt.on 
küçük, büyUk demiyor, bütün ih
racat i.şlerini üzerine alıyorou. 

Böyle 1'l adamlarının, çalıştır

dığı kınıııelere kendilerini sevdi
reb;Qmiş olmaları çok nadirdir. 
Halbuki Frank Suttıon bir istisna 
teşkil ediyordu. Müessesesinde 
herkes .ken<Üs'.ini taparcasına se
v iyor ve ta~.ir ediyordu.. 

Acr.ba bunun hikımeti, iyi de 
olsa, kötü de olsa her geleı> ha
beri güleryüzle karşılamasında 

mı idi? 
Enerjisi adeta sari iıdi. Bil"lslnıin 

elini sıktığı zaman, o adam loen
dislııdc o anıda baŞka bir zindelik 
hisscdı)ye>rdu. 

Leli ve Beril koouşmala.rına de
vam ett!J.er. Leli dt'di iti: 

- Sutton'un yaman hlr şahsi
yet oJduı'ıuna şt>phe yok. 

Fakat patron hakkında sar!e
dllcn bu takdir söz;Jerinde pek o 
kadar hlll'arct yoktu. Bem bı.ı
nırn farkına varmadı. Çünkü onu 
~ş.ııul eden StJ1ıton'un karakteri 

(Devamı ıvar) 

Bir daktilo bayan İf arıyor 
Orta mektebin 2 1llci sınıfuıa 

kadar tahsilim vardır. Seri ve 
dipromalı qakl.ıil.oyum, Hııısusi 
müeısııeselerdc ve yazıılıaneleTde 

aız bir ücretle çalışabilirim. İstek
lilerin &ın Te)graf gazetesi Hallı: 
Sütununda M. M. rumzıına mü
r acaatlerini nea ederim. 

Gelen İf verme mektupları 
Bay Dile'k: Bir ınelktubunutL 

vardır. Aldırmanıız mcrcudur. 

f e TAKViM • ı 
Hun·J 13~8 BIZIR Hıcrl 1361 
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21 
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Yıl 942 ~ 5 Vau '."'.:ıa 

MAY IS 
s 1 Vak\t s )) --
5 34 GOnc, 9 05 

26 
\3 11 ötıe ... 41 
17 10 İklncıi 8 39 
20 30 A.Qaır 1200 

SAL l 22 2S Yıtı.ı 1 S6 
3 22 iınııN< 6 53 

tuplarını ibalc günü .aaot H e kıadar Da.imi Enctimene veımvk liaı.mdır. (5726) 

Dağıtma Of isi Umum Müdürlüğünden : 
Dağ,_ OfiBi Merkez kııdroeu lç1n lJlO - WO :ıWa !icretU meouuri~~r• 

müsa balta lloe memur alınacaktır. 
Mür.>caat eıdeceklerln M<muıin Kaıoununun 4 llıı<:!i madd~ bı;yojn oluıw.u 

....,ı!la.rı "'"z oimal&tı şarttır. 
Yilk:sek lıotısa\ ve Ti<:aret tat..ı'Plnl l>ltinnlt e>lanl<ırla TiCf'"'! Iieeleri mezun.. 

Jan, r<ezn1 ve hut5usl İlrlı.oat, Ticatt'I, Mal1}"0 ve Sarıayı milesseııelıerlrıde vaı.:ııe 
ııörmilf olanlo.r ebi~ söre terciha ı alınırlar. Bu P,ller 8656 ve 3659 nu-

• maralı kanun htilcümleri.ne göre ve M1ll1 Koruma Karıununun 6 ıncı maddesi-
:ıe tMr1h ohl:n-.n m~ hakları ma:hfU2 olarnk t,.;ıy o olunurlsr. MUracantl-a.r 
Ad<arada Da.gltıma o&i Umum Müdürlüğüne \'e tuşr•da Vilayet İaşe Müc!Ur
lüı.:erit1e yapılmalıdır. Milaabalı:a ~ ıünleri ve pl'll•rı ~ıca ~ edil& 
-.ıir. c3773• <3800> 

İzmit deniz satınalma komisyonundan · . . ,. 
iNŞAAT iLA NI 

ı _ Tahmin o.luna.n lı:eşi! bede!; 0856 lira 41 ıı:uruştaıı .ı>areı olup gll51.erl.. 
)e(ıelc blr Dl&halde iıJŞa eıtlrileceit bir bEJnm kapalı <&.r! ıaulıyle e1csl1t.mts 10 
Ha:ı:iron 942 Carııamb:ı. C(iuU saat 16 da İ.ıımi.ıı!e Tersane kap:sınd•l<i komisyon 
ıtna.smda ;rapılacaidır. 

2 - Fenni ve husust ,.rtııameleri, proje ve ke,;;!I komuıyonda görülcb!J,r, 
Tan lııotı S 131U!4 l'radır. 

8 - İ•t.clcl.lerin bu clbi işler! ;rnpılılc !arma dı>'r N•lia Mudürliiklleüıd<'Tı alb 
ceıııarı ehliycl, ..mı.iyetten çıkaracak.kırı hüsnü hal ves!Jmlarını ve 2490 .,,yıl: 

loanunun t.arllatı YCQhlle 1.an~!m ~ekleri te.ll! mektuplarını yukaron m<>tton 
y.azılı tcmınaı:ıan l.le b'tH.te beli< &!l.n w ....,ıtcn tam blr ""at ewc'lilıe kaılar 
jmırl>i<>,rona W<"melerj.. <581>b 


