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Yeni Bulgar 
KABİNESİ 

TÜRKiYE 
Bulgaristan 

Prf. Filofun veni kabi· 
ne hakkında verd,iği de
meç arıumda Tüıki,0-
den bilhassa huswi bir 
dikkat ve itina ile bab
eetmesi iki taraf &rasın
daki doatluk münasebet
lerini bir kat daha inki
şafa mazhar kılacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Arıkaradan: 
Bulga.r kabiaesi unııılmadık bir 

~nde istifa edinrd:i. K .. bine teş
kili \•azifesinfo Kral ·tarafından 
tekrar Profesör Filof'a bırakılmış 
olması her ne kadar harici siya
sette Oi.r dei:i§ikük mevzımlıahs 
olmadığını göstermekle beraılıer 
d>k:kati ve merakı çeokmekten de 
hali k&lmıyordu. 

Bn imi değişikliği ieap ebtiren 
sebep veya sebepler ne olabilir
di?. 
Kralın seyahati ve Hitlerle gö

rüşmesi ile takıırrfu: eden mesele
ler iizerinde acaba Profesör Filof 
kabine lltı.ıısı.ıı.dan lı;ızılarmın mıı· 
haJe!etine mi uğruyordu?. 

Memleketi.o iç siyaseti bak:ı
nırudan biikünıet f.z1sı arasında 
D<iktai nııear ilıt.iliülaı:ı nu vardı?. 
Dış siyaset üzerin.de ka'lıinc a

:r.ası ayni noiotai na2lara sahip dç-
ğil miydi?. \ 

Bütü.n bunlar bldkatte birer 
sorn mevzuu ohduğu gibi yeni ka
binenin iç ve dış siya~et tutıun

larında bir değişiklik yapPp yap.
=yacağı da merak edilmekteydi. 
Kabinede dllrkate şayan derecede 
tebeıldüller olmuştur. Giden şah
siyetlerle gelen şahsiyetler ara
sınıda bir bayii mühim farklar 
vardır. Yeni ln>bine azalan Pro
fesör Fillof'la • YBSİ k<ınaat, kültür 
ve fikir be' •bertiği bakımmdan 
daha ~<>k bağd~ca.k obn şahsi
yetlerdir. Herhalde, yeıı.i ka'bine 
bkiye nazaran daha ziyade Fi
Wun şahsı, şafuıi<yeti, gidişi etra
fm<la ta.m birlik üade eden bir 
kabine oıbn~-tur. 
' Kalbtne, 'bıı şekti ve bu kuruluşu 
ile Btilgaristaırdaki mnhtelif me
yil ve cereyanları ıı.auıra almak 
,,e siııesinde Mplamak bygısıu
llan kurtulmuş elarak inandığı, j 
ıues'uliyct kabul ettiği y.ıilıda is
tik ılıalc dı>ğru pervasızca vazife 
görebiteeck, demektir. Baeta hu 

i kabineye yeni nizama tam uygıın 
ve Berline na'ı8ran daJıa anlayışlı 

'bir Bulgar kabitıesi vasfını da ve
'Bbili:ri.,, 
~~rof.esör ~ yeni kıabiııenin 
:;yasetini iz.ah ve harici siyaııetıte 
ııiı;bir değişrklik ohnıyaaığım aıı
latıı:ılı:en. Türk - Bulgar münase
beti ü:ocrinde de biDıaıssa durmuş
tur. Bu b!fhnssa du~ husu5i 
bir kıyıneı ' .,, ' !• erekıtir. 
'(,.,Fil.of, ı . ııuu ·,u lopnında 
,ı!Jyle demektedir: 
•- Ku ırrşumu.z Türlci,ve ile m&V· 

cut 00..tlulruıa d11 daha Jruv.veili 
münasebetleri idame otmdt ve bu 
münasebetleri lruvveileııdirmek 
a rzusu,n.dan iDıam aJa<ağız.ı. 
Saysı Bulgar Başvekilinin Tür

kiye haJıiloıulaki bu sözlerinin 
Türk devlet ve umumi e&aı:ında 
layık olduğu aksi bumııış oldu
ğundan iÜ·phe edileme2l, Hemal
de Tiitkiye lı•lıı1mıdaki 'bu lıu~usi 
dik.kat iki taraf arasındaki 'karşı
lılclı dostluk münasebe<lerin.i bir 
kat daha inkişafa nıa:ıılıar kıla· 
eaktır. 

Cenup doğu loomşıısu Tiitlıi~· e 
hakkmdei<i tııtnınıınu ve düşün· 
ceslni bıı §ekikle tebarüz ettireu 
Pro!esör Filof Bulgaristanın u
nmrui dış ve iç poHtikası balamıu· 
dan da yeni çehresi ile daha ser
best konılŞJllllk ra·hatlığwı bııl
nıuştur. 

Filof, bir Mihver ıntittefiki ol· 
duğUDU ve bwınn icaplarını her 
vcçhile tatbilııten çe);jnmlye.:eği
ııi, tıkıobetini Mihver oııtaklaruıın 
lkxbetine bağ]~ bulunıluğunu; 

(Devamı 3 i4J,cü Saiıi!edel 

Müite.fık tayyarelerinin mütema diyen 1ııou&aladıklan Yeni Ginede ki Japon üsleri ile Japon haı<p 
gemi !erinin sık s1k göründüğü Karay desizi 

farlı: cepbeslade 

Leningrad'da 
teşebbüs Rus

lara geçti l 
Bir ayda 1203 Al· 
maa, 310 111!& uçacı 
dl,artuerek tabrip 

edildi 
Lon:dra 14 (A..A.)- B.B.C. Ku.. 

bişe:llten verilen bi.r h8'ber RUB 
süvari 1Jiimenlerinin Leningrad 
cepihe'ıiııde bazıı Aılman hatlarına 

nüiuıı: ettilclerini bjkl irımekıtedi r. 
Kti~f; bu cephede şimdi te. 

. şelfuiisün tamamen Rusların elin 
<Uı oludlğunu söylemektedir. 

iDiğer ta.-a.ftan geçen cımıa:rte. 
si güınıli bit~n son bir ay zarfın. 
cra şark cepb.esinde AlmaııJar 1200 
Rudlar 310 tsyyare kaylıelmŞer. 
dir. 

Şark cephesinde bir Alman tcllıiz 
muhabere koln wnınni lısrar

ırilıt11n emir aJı~ 

t -, 
Bulgaristan, 
Romanya ve 
Macaristan 

111 

Amerika Hariciye 
Nazır Muavini; 
Şark cephesine as
ker göndermek için 
Almanların bunla
rı sıkıştırdığını 

<Söylüyor 
Loııdra, 14 (A.A.) - B. B. C: 

Ameı:ike. Ho.ricişe N= Muaıoin.i. 
B. Sumrı:.er Ve!, g2ı.eteeilere yap.
tığı bey<ın- dem;.)'1.ir kk 

- «Bu!gar.;.s.tan. l!onıanya "'e 
Maıcarifıtan Rus ı;eferine askıer 

göı>denr.elerl için Al'ffiillllıır tara
fından 1ena halde srkc;t.rrılmııkt.
dı<iar. Aldığı.rruz ma!üma-t bw>u 
<iıeyit "bni§ldor. 

Ruzvelt; Rumen 
Bulgar ve Ma
carlara harp ila-

nını istedi 
Londza\ 14 {A.A.) - B. B. C: 
-it ""'1greye Romanya, Bul
g&Tlstan ve M"""ristena harp ~n 
edilmeıin> tavsiye etmiştir. 

MACAR , 
Parlamentosu! 
23 Nisanda içtimaa 

çağı rıldı 

Bud,.peşte, 14 (A.A.) - Maear 1 
Parlamentosu 23 Nisanda i9timaa 
çağınlmı.ştlr. 

) BIBMANYADA 

Çinliler şimal
de Japon ilerle· 
ıgişini durdurdu 

• 
Amerikan gönllll 
tayyarecileri Japo111-
ıara ağır zayiat 

vermrıyorıar 
wnıdl'a, 14 (A.A.) - Birmanya

dan bu sabah alman e.ı• mühim 
habe.r Çin .kıtaatının Tuugu nehri 
şimalindeki Japon ikrleyi§ini dur
durmasıdır. 

Diğer bir haber Çinlilerin Tıın· 
gu'nun 40 l<ll.,metre şirnalinıleki 
Ye.deşedeıı tekilılikleriııi bildiri
yorsa da Çung-King . makamlaı:ı 
bunn teyid etınemelııtedirler. Gö· 
nüllii Amerikan hava tayyaı:oci
leri Bimıanyada Japooılara ağır 
za.vlat venli:mneld.edir. 

Uzak Doğu ceııbe9inde 'bir Japon 
mot.i>rlli ikaberci eri gaz masıkcsi 

ile ... 

====================================~-== ========= 

Japon yanın 
Berlin Elçisi 
Sofyadan tayyare ile 

Atinaya gitti 
Sofya, 1:4 (AA.) - Japonyaııın 

Bertin Büyük Elçisi General Oşi· 
{Devamı 3 üru:ü Sahiiede) 

Yine Hindistan 
MESELESİ 
( Yazan: '\ 
\ BtlRRAN BELGE) 
Güzide muharriı· aı~<ia.ş.ımıun 

bu enter&an ya 1..ı,s.ını ya.nri neş... 

redeceğhı. Okuyucul.u·ıillJIZ bun
dan sonra B. Bilrhzn Belgenin ya·: 
zıları.nı sık <ii1k gazetem.i4".d.e bule.":. 
caklar rv-e seve se\·e olruyaeak-
1"1"du·. 

Sarlıoş Sabıkalının Marifeti! 
-
- ''Bana Katil Aziz derler!" 
diye · tabancasını çekip Beşik
ta.şta bir kalıveyi altüst etti! 
Kahveci Osman atılan üç kurşundan nasıl 
kurtuldu? Otomobille kaçan şerir tutuldu! 

'l1Nvefki gece Beşiktaşta bir 1 
kahve halkını kl'.>ıtku ve telıi!ila 

sakağa uğ.rata n bir hadise olmuş, 
bir hüsnütesadüf belki de feci 
bir cinayet in önlinü am~Jtır. 
B~iıktaşla Şehitasım cıı.dldesin. 

de 9 sayılı e\'Kle otm·an ve katil 
suçumfan so:bJ.kası bulunan Azi21 

a.dmı~a biri evvel:k.i ge<ıe' öt~d.e 
beride 'kafayı çcltip J..'ÖDküıtıük sar. 

hoş bir halile Beşiıkıtaşta Kilise 
me;rıdanıooa 44 numaralı Osuna.. 
nın kaıhvesine gelmiştir. 

Biı· para meselesinden dbJ.ayı 

ka1weci 0-.:ınanla bir rrvürlldetten 
beri arası açık bulunan Aziz, iç
tiği ral<ının tesiı·il;; k ahvede ba.. 
ğırı.p çağuımağa ve bu arada: 

•- Bana katil Aziz de-rle-r ... 
Şöyle yaparım, l::fit"le ederim!• 
diye O'l'talığı ıkasıp kavua:ımağa 
başlamıştır. 

Bu tehditler kar.ş ı sınd'a sinirle. 
nen kahveci 09.>nan da: 

.-- Sana katil Aziz derlerse, 
· bana da J<,iıhveci Osman derler .. 
Bas git şuraiian. d; yer ek nuıka.. 
bele edince, bu defa Azjz cebin. 

(Devamı 3 üncü Sabilede) 

Berlin Elçimi
zin Beyanatı 

• 
ALMANYA'DA 
memnuniyet 

uyandırdı 
Bnlin, 4 (A.A.) - Berm R~ 

70s:.ı bu sabctlıki nc\Q•tında Tikr
kiyenlı> Ber!Jn Büyüiı: !llı!:>

si B. Hlierev Ge.rOOe'nin :imanbul
dan tıcyyare ile Berl..iııe müfiov<e
cih<en lbııceket e<lemen Tilı1ı; ga:ııe

teeilerine wrdlği beyanatı fi~en 

na.kletmiv ve: 
- Sayın Büyük !llçirıin baokiiıa

te tamamile mutabık olan bu be
yanatı Ber!ın nı~Jıai'!llıJ.de de men~ 
nuniyet uy&ındırmıştl!'.> Demiş.. 

tir. 

Nehrunun 
beyanatı 
«- B~ lngili:z. hükumetin

den hiç bir teşebbü• bekle
mivoru:z.. Ondan; ~·alnız Hin
distanın siyasi ı!e iktısaJi te· 
rakkisine môni olmmı bek
lenebilir. -ıt 

Nehru Krips'in beya
natını tekzip ediyor 

Yeni Delhi, 14 (A.A.) - Hind 
liderJerind~n Pandit Nehru, dlin 
wt=diği bir demeçte ezciimle de
miştir ki: 

Kongre ileri gelenlerin.İn, mu· 
tavassıt sıfatilc, Jalınson'la istişa

re ottiklcriııe d.air Glarak Crip.ps 
tarafından Karaşi'de söyleneıı s-OL~ 

ler hakikate ıcygun değildir ve 
yanlı.J1ğa mahal '•erecek mahiyet
tedir. Evvekc de söylediğim gibi, 

(J)c\·Jrr1 3 ü1·rıı Saıh~fede) 

Japon Sözcüsü 

DİYOR Ki: 

Vaşington ve 
Londraga ka· 
dar gideceğiz 
Lonıd>ra 14 (AA.)- Toıkıyo rad.

:yınsuı:ııda nutuk .~liyen bir Ja. 
pon sözcüsü dlemiştir ki: •Harbi 
Vaşington ve Londraya kadar gö
türeccğjz_, onların sij~asetllerini, 

killtürleri.ni ydt: edeceğirl. Bunla. 
rın yerine bt;Uün dlinyaya h<ilkim 
olacaik Japon siyasetini kovaca

ğız.• , ---o---

FRANSANIN 
Protestosu 

Amerika, 1-f ür Fran
sızların tanın m ası 
hakkındaki V işinin 
protesto nofasına 

cevap verdi 
Vaşinglon, 14 (A.A. ) - Har;,,iye 

Nazır M'llavini M . Sutnmer Vels de
~tir ki: 

- c:Bi;rleş:.k .. ı\..ıneıika hük.Umeti, Vi
ş?nin; hi.i.r Fransızları ta'!lıyarak BTaı.. 

00Vi1le'<le b! r konsolcsluk i:hdas e1rme
mJ,z hakkır..-laki protesto notasına ce
vaıp vc:rmi:ştlr. Harp oonwıda bu::ra-sı 

Hiir FranoızlaT tarafından 1ıe!kırar Fraiı
"3ya iade edi:lmi;ı olacağından Hür 
Fransızlar ycwmıda bir .Amerikan loon
ooiosunun lbu1u..""lm.3Sı usule a)'Qa.n bir 
!ş değı1dk> 

---<r·---

Hind Denizinde 
Bir· lngeliz kruva· 

•• •• v 

zoru agır 
hasara uğratlldı 

B;;:rlin 14 (A.A.)- Tokl}'«lan 
verilen bi.r haobere göre J apıon 
haı~ filasu birlikleri Hindiıdaoı 
sahiliıııde Laeııder &i .nıfı.ndan bir 
İngiliz :ı.ruva.zi:irİİ'Ilü ağı.r' hasara 

(Devamı 3 ii'l.l!ii Sa!hifed-e) 

• 

l\1_.buat Umum Müd'iirlüiil aJalüe ötelet'iOO-: Ankara Sergie,~ıııd~ 
teşhir cılwııı;n Aıııt • K abir projelerinden biri .. 

ANIT - KABiR 
Vekiller H egelinin geni bir 

yaptırması muhtemel • 
proıe 
An.karadan l>ildirildiğinc gö. 

re Vekiller Hey'eti yakında topla
narak Anıt · Kabir projelerinden 
mükafat kazaoon üç birinci ve d:i· 
ier beş miiWailı projeler hak
kında kat'i karannı verecelııtir. 

rin<:iliği kazanan proje sahibine; 
500, ikinciye 300, üçiincü~e 160 
lira verile<:ektir. 

Güzel Bir Başarı 

MaUim oldıığu üzere üç birlııci Mat hu at Umu 
projeden herhangi birinin kabul 

mceıburiyeti )ıoiirtur. Vekiller Heı,y- M ••d •• •• "' •• • 
etinin mükafat kaz.anan 'bu proje- u urlugu fılm 
!erden baıalanndan faydalanarak 

diğer b~ ~_roje yap~ası da muh· }eri çok begeni! 
temel gorıılmektedir. 

,.. Başvelıf.ılet l\Iatlıuat Umum M<' 

Sinan Abidesi 6iirlüğünün kunımş ,bulundu~ 
(Film Yaymı Servısi •M. U. 

35 bin lira sarfile inşa 
edilecek olan büyük 
abide için bugün milli 
bir müsabaka açıldı 
Aııkarnda Sağlık ıneyd.anıu-da 

Atatürk bul:varının ortasına Jro.. 
nolnıak üzere biiyük Türk m.imarJ 
Sinanın bir abidesi yaptırılacak
tır. J\Iaaı:i:f Vekal<;ti bugiin mimar 
ve heyıkel1rnşlıınmız orasında bıı 
abide için bir milli müsabaka 
aç~tır. 

Sinan abidesi 30 - 35 bin liraya 
malolacak ve zeminden irtiflll 5 
metre olacaktır. Müsabaka 9 Tem· 
muza kadar devam edeeelotir. Bi-

filmleri., bugü.ne kadar lıazırla 
drğı filmlerinden lıazı parçalar 
dün gazetecilere Melek sincır.ı: 
sında hususi bir toplantıda g&te 
miştir, 

T<rplantıda ()ııge::ıcral Falırrl 

rDf-\· <'ın"' ı 3 üı:cü Sah t._• , 
- -- o---

Her gün 4, ayda b' 
kere 6 sahifa çıkaca 

ICahire, 14 (A.A.) - Ne,,<rolı 

nan bir kararc.anı.c mucibince 7\1 
sır gazeteleı·i11d.e sahife talıdida 
kıonntuştur: Gazeteler l1ergiin 
sahife, ayda bir defa da G sahil:: 
ufarak çı)ı:a~aklardır. 

Taşıt Birlikl • 
rı 

Devletçe el konan maddele
rin nakli için vilayetimizde 

de gruplar kuruluyor 
Dağı.uma biı,Jikleri teşkili hak.. 

k.mdaki Vekiller H oyeti karaTh
run vilffyeto tel:>liğ edildiğini ve 
haz ı~lı.kılara b aşlan;d ı~tını yazırmş. 
t1k. Di.in de ta~ıt birlik~er:i ve 
grıııpları teşkili hakilonda vil8yet.. 
lere tali.mat yıollantlmıştıx. 

TaşLt 'l>i'l'likJeri ve grupları tc 
kili, devletçe el kıonan maddC>l 
rin el kıonan mıntakalarıda b ' 
yerden bir yare kolayca nakliı 
temin hedefine matuftur. Bu ht 
susta vilayetiımizde de gı-upl 
teŞkil ecll1ecekıtir. 

a allara Te 
d·ıen Erz 

Bu sabahtan itibaren halka 
satışlara Başlandı 

Mal verilen bakkaların listesini yazıyoru 
Vilayet t:ırafmdan mutemet 

bakkalara gıda maddeleri teVl'i 
ohınmasına 'başlanıldığını dün 
yazmıştık. Peyderpey bakkall:ar 
buıı.ları bıı sabaıhtan itwaren bel· 
ka satıruyn başlaJDL'ilardır. Her 
bakkal kime satış ya.ptığmı Jı.ir 
deftere kaydedecektir. Satış fiat
Jarı hakkında Fiat Mürakalıenin 
ilii.nı · dördün<:ü salıüeımizdedir. 
Halkımıza bir ;ıroJaylık olmak Ü· 

ure au ıım~met ~Harın alın-

lerini ya:nyor= Arzu eden 
bu listeye bakaNlk semtler•ııtl:i 
bakkallardan t"rzak alabilir•• · 

BEŞİKTAŞ KAZASl~DA 

Merkez nahiyesi:- Nev~at ( 
vi'ki~;;), Kenan (Ortabahçe a 
kileri), Mclımei Ali (Orlab:ıh• 
Yani (Sinanp§a) , Yani (Has'ı 
c;.a.desi), 11.ya (Ortaköy) , İlmı 1 

(Kuruçeşme), .Slileynıan (D. 

ı:ta1), 
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HALK FiLOZOFU 

• 

MA HKEMELER: 

'' .... Alet işler, 
NARH FİKRİ 

RESAT FEYZi KGdıDların masrafı 
neden artıyor ? 

Japonlar Avustralyayı batıdan el övünür.,, 
Pek korkunç bir siması vardı. Slm. 

slyaıh b;.yUı:l.ıarının uçları, akrep kt~ 

kuc;lan gib! .kıvnlrn1şt1. orta boylu. 
fnzlac& esmer, 'kııra, kalın kaşlı, genış 
omuzlu. koc~nr&n elli, !a.ıl& ~lü bir 
adamdı. Bu, ıbir kasa chtr.srı..ı fdi. Sayılı 
mü<BSeseler~M'\ birine g~ mükem. 
mel b:r k~>~ şıı.y:mı hayret bir us
talıkla açm~ içinde bulurum ikt bin 
lira kadar <parayı ve ben eSb.am ve 
ta.hvillitı alı;:ı so.,·uşm!'I, iki ıün geç.. 
medOn de ,-ak •. yı e!e v~ Bu iı;L. 
·bir marifet anlatır glbl, ~ kanlı. 
tabii, hatUI biraz da eırnrtan \aJalir 
bekler ~i bjr taı\.·ır ve eda ile anlatı.
yordu: 

i. tanbulda (iat miirakabcsi
lc uğraş:mlarıo n iMısat~ı ge
<·İrcnlcrin ilı~rinde en çok 
;,,ünaka~a cit.ikleri men'' gali· 
ba DJ1rh i)dir. 

Bir maddeye narh konduğu 
zamnu mı, yoksa narlısrı utı,a 
arz'edikliği vakit mi iyi netice 
alınır? Her ~i fikri de müda
faa edeıılcr var. Hatbııki iz 
,bi)yle bir münaka ayı ilmi ol· 
:uiaktau ziyade gülünç bulaıı
Jardamz. Çiiıı.kü, kanaatimizce, 
mürerret olarak narlı faydalı
drr, nya faydaswlır, diye bir 
hiiküm vermek diinyanın cıı 

Uyük garab..t n gabavet ifa· 
dcsidir. Öyle ,ar!lar vaf'dı.r ki, 
narh koymak en büyük haia 
olur. Yine öyle ıprUar \·ardır 

i narbsız satış yaptırmak pİ· 
) asaya suikast:ir. Sah~a arz.e· 

~ARFEolLEN 

KACin.AG 

li gün müzalcercden sonra Ilin

dist~nda \•aziyet yine eskisinin 
a. ni olup, değişen hiçbir şey yok· 
Mil)· 

llindlilcrle İngilli: Nazırı Krips 

ara"nda nıfrzaLereler devam e
derken ne kadar kiı;>t kalem sar· 
feılildiğini cidden merıok ediyo
ruz. Halbıdd biıtün dünyada ka· 
~ıt .ıkıntısındao bahsedilip duru
luyur. 

l'tL\.NTAR 

Bl!IlRAllı'l 

Kadınların altı mantar pabuç· 
!ara l..ar'}l gittikçe artan rağbet

leri dolayısilc, balıkçılar ağları 

tamir i~in muh!Jlç oldıddan man· 
tarı bulamıyorlarnuş. 

Diin bir gazete levrei:U. kilıosu· 
n uıı ;;7;; kuruşa çıktrf:ııu yan yor· 
du. Kadınlar mantar pabuç sev· 

dasından \'&zgcı,mıczlerse, bu gi. 
dişle, levreği lj7S kınusa alll>Jl· 
nuz da mümkündür. 

GAZİNO ---
TARİFELERİ 

Gazetelerin ya"'1$na göre ba
zı luka~a ve gmnoJ.ıınn Beledi
le i~ hsat l\lüdil?hiğü tarafından 
rniihürlü tarifelerini taklit ~e 

tahrif eden bir adam yakalan-

ın~. • 
Bi rı;ok mües.,c..eler çak eskiden 

yapıları bu tarifelere nasıl ol:;:ı 
sadik kalmıyorlar. 

O halde taklit ve tahril ı~ı 
bel lıude bir gayret değil midir? 

AHMET RAUF 

Açık İ§ ve memariyetler 
T 1r:uc ma "ı..lieri ofisi, m.-sai 

s:lat' rı ve günle:-i haricınde1 mu. 
hasclıe bi\zileri olan ve halen ma. 
lı, t>cari bir teşekkülde muhas:p 
olarak çalışanlara yevmiye ile iş 
verc~e~"lır. Talip olanların mcz.. 
kiır "i.sin Ankaradaki per90nel 
işl~ri miiıd.ürhlğüne mliıracaatleri 
lca p etmektedir. 

dilen maddenin mahiyetine, 
nliktarına 1 cinsine, meYsi.rne, 
U.ti~ a! nisboti.ııc, nakliye ..az.i
)·oline \'e daha bazı hususi ~art 
ve .. ebeplere göre narh konup 
kon.mıyacağın.ııı isabetle -tayini, 

bugün'kii ilııtısatçıdan aradığı.· 
mu \arifcdir. Bu vazifeyi bi· 
lııılJo;. yapamıyanlara, günün · 
istediği ve mıihtaç olduğu ildı
~at<;ı diyemeyiz. 

İşte biıim muhtaç olduğu
muz ~heir iktisatçıları, yıSJın
ııla ltaydrltiğimiz, tayin ve teş
hisi kat'iyetle yapabilen kimse· 
!erdir. 

babetle konan bir narhın 
ciddiyetle hüsnü tatbikini ve 
otomatik 1"ontrolünü temin et
ınck keyfiyeti ise, şehir mııka
nixmasına ait apayrı bir iştir. 

Han otel ve pansiyon 
ücretier=ne zam 

Belodlye hudutlan dahilinde 
bulunan han'lar ,oteller ve pan. 
siJ'Onlarda oda ve yatak üereL 
Jeri110cn ~ 10 a kadar belediye 
hissCE>i alır.mas• ve şehirler aras11 
ş"1tir Jçi tel~ lronı.ş.'!>11 laruıa 
ait faturalara belediye hissesi o
larak ~~ 10 nlsbclinde bir zam 
yaptlnıası belediyelere yeni vari 
dat temini için hazırlanan proje 
meyanın.da teklif olurnn~ur. Bu 
tcklhller kabul olunduğu takdir
de hazirandan itibaren tatbikata 
geçik-<:ckitir. 

--<>--

Gelecek günlere mahıaı ka· 
ponlarla ekmek •atan iki 
fırıncı adliveye verildi 

İı:ırnir {Hususi)- Çeşrnc,nin A
lacalı nahiyclsııde fırlJlcı Ali ve 
H~an Sarı gelecek günl('Te mah
sus kcrncler mdhbili.r.ıde ek. 
ıınck satarak ası2 gününde ekmek 
alacak olan halkı ekımeksiz bırak 
tıltlanndan adliyeye verilmi~ler. 
<ili'. 

!KARNE SATIYORMUŞ! 
'KOllak vapur iSkelesinde Meh.. 

met oğlu Hasan isminde biri ek 
me kkarnesi satarken tutulıınuş 
ve adüyeye verilmiştir. 

Harı;it aayand11 Gnümüşha.. 
neJlf' elekfrik çıkarılacak 
Arlk:ır:ı 14 (Telebılan)- Gü.. 

müe!ıanedeki Hu!'Şit suyund~n e
lekıtrı.k istihsali için tesisat yapıl
ması buSLllSuııda Gü:müŞhane be
lediyesine imtiyaz verilm~ir. 

Dil zabıtası 
Bir hususi mii~so;esc memur 

alaca-. Gazetelere .şiiylc bir ilim 
veriyoc: ·Tahmil ve töhliye pu. 
antiirtl a'lına.cak .• 

Bu kelimenin umumi dil çer
.çeH!Si i~lnc giro:ğini yeni görü.. 
yoruz. Henüız kulaklarınıı.z .dc
sım.tör. e a:lışmamı.şken cpuan.. 
!lir. ün bıra:l<ıtığı akis iç gıcıkla.. 
.yııcıdı.r. Bu gJıi lisan laülba!ilikle .. 
rine müdahale edecek bir dil za. 
bıtasma ~iddotle ihtiyolç alduğu 
artık allia§ı.iınaktachr. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 92 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

da, cl>ed)yen h'9lılr ai;y.tı bulut ~ 
rı.inırt!yt"Ctk. Seni hergun artll.rı bir 
i....,k a ~.yorum. Kalam her z:unan 
vt" ya 'n S'tll'!Jn iç-!:ı çarpacak. 

A • · ~ hlı; ~ çrtnı eeeGil1. Bııı. 
gün; ı1 t.aUı t.ıtlı, a=al!>Z, fakat istı
r ı un !<:(;aksın .. B ı:ı>:el yqll g<i<l

ler!n ı:ırtıık. h.ıç ne ücnm ~k ... Onla.r 
lı na ,., Z'ya · l ll.J' 11' • taze
l~t ve c-"::-tı!ığ .. Ut- h ·~::caık .•• Ka b n 
&... ı nrd tan ry , z:rman o..n Ca 

1 or y 1-m:yac:ı!< . Bzı. w;g:mlzi, 
fU.ue1Jm1ı;w. herkes ~- ek;ı.n.ı.c.il;t. ,, 

* •Ley"h\ Han . . ! 

ıuı:dan ... Fakat inzruıın: ki ben •ıze 
karf! h!lli dolllllll, Siz'n hakkınızda 
doslluktan b~ bir ıı:a lbeslemedi:ğ!.. 
n e yemin ederim. 

•Üzülme,•n.>z, lamla me· .. ka dülı
meyır z. Bu tırları neden yazdığı

m. mel ıı:ah cdece~ım. Hemen söy· 
'leır.elqlm ld ...oo..lnı.lzi asla k~an 
m;.yor :n ve içimde size kar.;:ı ne kin. 
n~ rıdret, ne fena leır.er.ni, l'e ııaab!. 
~. Hıç bir şoy yok. 

•Eier .ümk~ olcluğıına inansay
<lın1, ı.z.e cboo:~te kadar mes'ut oL 

tDC ızı dller<l~ Fakat si'Z bana bale 
mtry-ınt:z. be'ki: ben lüzu~ ve yer
siz ı:~Wtler :;.ı1>1Yorwn. s:z eb«ll 
saatl<'t.. in.,,ınız. Çünkü h&:fat inan.. 
rr.aıı:: .. g:J:ııell~. İçiıniz.e tCphe ver· 
nıek lıs'.eınem. Fak.iri ne :ra'PO:rtm ki, 
Ley~ Hanıma bazı şcy:er roylemek.. 
tm kend~ni alaını:yorurn. Beni affe· 
din. Bendeki bu !hcyacuı nttcden 

Mulıterem bar ı.rı oı:t<.."<l:ır eden 
ve b;.z·m kula.~11ııa kadar ge!en dik
i@!e pyao blı v .. ~ycti, şuracık1ıa, 0-

kırylllf'ul&rıınıza da rmek hevesine 
k ... 'Hıldık. • Belk.., bu har:ı.ket:.T.i:ze bir 
kı be~ okuyucular dedi.kodu Y•P
mar:- v-:ı'St•nı yapı.ş:trracakl•rdJr 

Bi.Ze r~a.ber \-erikl.lğBıe göre İs-tan
bu:un bil,)'i:K küçült trutiln kaduı "'r
zLlrri. son b~r yılda old• u kader, h~ç 
bir zaman falla meşgul \'e mahımul 
bulu'nuıaımışl;ırdır. Elr ~k kadın t..r
ziler; pek !azla 1ıış:na olmadıkları 

mi},jterilerin yeni ve=ck !stedtklerl 
slı>ariı;leri reddetn'elı: medıuryeiliıde 
k-alm:ıkladırlar! ... 

Bu işi bilenlerin bize unlattıkl:ırma 
röre baıymılarım.ız b:t .son sentıttde es
le~ ni.sbct!e k<>ndilerlni daha çok 
modaya kaptırmışlar elbiseye, kuma.
p, ppkaya, pnlıuea merak •ardırınış.. 
lanlır. Ha.,u k bir tar..ıtan tı<>yooa 

~arr.ı:f!.en, dünya vaı.~'wlden. bayp • 
<'k'onornLsinden bah>ed.ılıp dl>l'Uluy0r. 
Bunıarı k.m okur, k.m dınler! ... 

Kulııt:ımz.a kadar ceıen haberlere 
göre. bil')'anlann bu harakl"llerıni do
guran kauaatl«i §udur: 

- Dililya harbi devam ediP c'di>
yor. Da.ha 00 çok uzun sürecekm\o. i ... 
ıeroe kumaş ve sairenin hiç bulun
nıam::.k iht.imali var. Binaenaleyh bu~ 
!:Un ı:ı• yaplmıııl< lmrdır.• 

Bu zlhnı,...t bir nevi istilç~ikten 

baoka bir §<'Y dl'ği!dir. Hallıu ki bu
gün zaten .k:\dtn ·yasının ti.atı, muro
ll üç """"' "'Tele nll%aran )'llz.de iki 

.. y.(iz aı<lmt.ğtır. Buna rağmen bayanla.r 
mtıU!m:ıd~·cn ıı-.ajoıLa ,.e wrz; dolaşa
rak an'<:!ar doluııu para oarfetm<>kle
dirltt. 

Bu hal za~ oarsılmlŞ bulunııo aile 
bütçelerine nasıl bir resir ya.par, ta
savvur edin. 

Çok defa zeııg:n olan veya son zo.· 
m;>nlanda çol< kaıanmağa başlamış bu.. 
lunan \.-:ttandR.,;>!ıırın ıbüt.çıelerinde, ba.
yıınlarm Iaz!a sil3lerunek be'vesi. be'ki 
mühim b:r tesir y~pnnyab:Hr. Fakat 
bu te~:.r orta lhalU \."e mahdut kaz:ınc:lı 
aUe1er it;n ÇQk hazin n~tlcelcr doğuI'
mak1.adır. 

Herhalde içinde bLılunduğumuz dün
ya ,·.niyetin: göz. önüne alara.1-.t hare
ket tarzını deıf~ilrcn n:rikul ka.dınla
r>mrZın çok olmaoı temenniye liiylk 

btr şc,Yllir. 
R. SABiT 

Halkın •ıhhatile oynıvan 
hırdavatçı tevkif olanda 

İzmir 14 (Hususi}- Fena ni. 
şa&-taları Jtjnjn diyerek 'halka sa.. 
tan hırdavatçı Sa.TIM!l Naşahon 
isminde biTinin yakalaııdığını 

bi ldirmişiim, 
Sarnoelin Eskı1<iliıncilercleki 2 

inci hırdavat a"diyesiudc icra o. 
lurıan t.<harriyatta 68 düzüne 
s1rf bozuk n·şastalardan yapılın:~ 
kinin tableti ele geçirilınL,<'tir. 

Sıml'Oel ad!Uyeye ,·erihnlş ve 
halkın Eıhhatile oynamak cü1"lTii
le mev'kuıfen muhakeme cdüınek 
üzere tevkif olunmuştur. 

--0--

Şehir Tiya rom binıuında 
yeni bir operet heyeti 

o.vnıyacak 

Ay başında tatıl edilmiş olan 
cŞehir tiyatro. mın Tl'pebaşında 
,.e İst•kta! ca<l.ies'rdcki binaları.. 
r n teş .nlevvele kadar bo.ş dur. 
n.a:m:: lan için hlray .ı. verilmesi 
beled(yece kararlaşi-r:bnıştır. Bu 
nun üzerine Tepeba1mdaki b'na 
en ew operet san'atkarıan"' Muh.. 
!is Saba.hatiin ttrafından kiralan. 

mııf.ır. Muhlis Sabhattin şehrimi 
zin tamnm;:ı operet artistlerini 
bir araya aplııyarak 60 ki§ilik.t ye. 
ni bir heyet teşkil et.miŞtir. Y.a .. 
kınd>\, bu kadro ile mezkür tiyat. 
roda temsil1ere başlanacaktır. 

Inoan &e\'O'ken, bülflın yaptıkları 

lı; ç:çekleri, ~ç t.omureuk.'.arını tab.. 
r!p eLmek oian, ku;;l:ırı ne kcdar ma
Mn ~ımeder. J-ialbu'kl onlar ne ha
ris bir rrıücatlelecldi.rlcr. B:X gül d~ 
lı nzer:ne lronmuş ı:ıer('enin bile bu ta
b at ııuz.eı~ karşıs:nda bir ~ •e. 
renadı okuduğunu ~nırız. Cılnkil şa
!;ler l>liy'.e yazıınşlardır. 

clf t ·i haııy'Jhn. ise şair!erln 1:ör
düğü hay:ıttan t:~lk büyilk f.::.r!u oldu 
ğunu elbette b~t!'Sin~z. Dünyada ya
lan ··yllycn ya~nız iki lns:m \'arJır: 
sevenler ve şa.r~(' . Seven .blsanı':l gör_ 
d!lğil yalan, duydı._;:'tl yalan, •öyled:ği 

y&:an, hep yaland•r. Fakat bunlann 

y>lan oldt.;.ğunu hi!rı rsak seven in

sanın, b!.z kendlı' J,z olduiuımn:u tıa.. 
tırl:RT".al ıyız. 

tLeylA Hanı!Jl. •'ze ıa.. bir masal 
.:ınla·ta:~'lffi: Vo.tctilf" ?-:evin i&mlnde genç 

•b'• 'kackı genç b:r adamı çı'.gın glbl 
$9\l':n"!f .. Bu dertn ~kın 1ıilküm sür· 
düğü uzun y!ar genç kadın kend tsinl 

dQnyamn en mes'ut i~ı olarak his
&<"lınİf. Gönlü!ldcld lnaruna1< 'hti:racı . 
ile her fe.ye 'nanm11 ... Gül dalı üıerin 
d;kf lruşı<n maoum olduğuna, sevdiği 

ad~ mm ib:ıkl.şlarına. onun b:X efsane 
kadar latıı .;ôclerine, eseni unutma-

tBu •• .rl.a.rı r..ıc;_n yaz!Tlafa :Jzum 
g3rdl.glinu l<orl<o: '"' heyeran ıçlnde U- 1 
rıuf" '1Z\.a1 d- """~ln::.-z. T treyen paır

maklannr=!a z.zrt. yırt'1 et' ~n son.. 

(&. ""1iıı m ki, roc :akla \'<? te!Aşla llk 
c ı; ttJl;ıw: 7er m~.ubun SOAımdaki 
1'11'n3 oln .-:tur. · et, bu mektu-hu ben 
y.il2 ~ bcı.,. NW.n .•. F,Jı,:7'tl dostları- ceid~ dü:;ümncğe de ıı:zum yol<. 1 (Devamı Var) 

da çeıiberlemiye başladılar 
Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

1- Doğu ceyhesi: 
Cephenin büyük bir kısmı fue

rindç karlar erimiye ve buzlar · I 
çötülmiye başlamıştır. Bu yiiz
İlen· çamur ,.e batı..k hale gelen 
yollar n arazi artık büyii~e ha· 
reketlerc mani ohnııktııdır. 

llluharebeler umumiyetle hafif· 
Jemiıitir. Tebliğlerde öğrenilen 
muharebel<!r, netice itibarile ter· 
tiplenmek veya bir kesimde cep
he dunıınıınu düzeltmek için ya
pıl;ın tabiyevi kücük savaşlardan 
ibarettir. 

Almanlar da hücumlara başla
mışlardır. Bu hücumlarla, fi üyük 
taarruzun başlama!< üzere oldu· 
i;'Wla ihtimal verilemez. Bununla 
beraber teşehbüs halii Rusların 
elinde göriilmektedir. Yalnız kara 
harcıkatının bu kadar h9fifleıne· 
sine mukabil hava faaliyeti iki 
tarafta da artmıya başfonııştır. 
Jla\'a taarruzlarile iki taraf da 
cephe gerisindeki iıazırlıkları an· 
Jamıyıİ ve geciktirmi ·e çalıs·yor. 

S<wyetler Birliği Reisi Katinin, 
Rus ordularının tank ve hava iis
tünlüğünü ele aldıklarını ve gele
cek muharebelerde Rusların bil· 
yük darbelr:r indireceklerini söy· 
lerııL<tir. Bu fikirler, Rusyanın A· 
ınerika Elçisi Litvinof'un sö:zJerile 
tnınamile bir tezad teşkil etmek· 
tedir. Hakikati büyük muharebe· 
Jer başladığı zaman öğrenmek lı:a· 
bil olacaktır. 

2 - Libya cephesi: 
Li.hyada kayda değer önemli 

iki ölüm 
tehdidi 

mektubu! 
Bir Musevi tüccarla 
bir mahalle mümes
silinden 6 O O lira k o
parmak istiyen iki 

kardeş tutu'.du 
Biı· MuSevi tücearla bir mahalle 

mUrı.essiline ölüm telıdüdni muh. 
tevı lki mekıtup gönderen iki kar. 
deş :tmrir zabıtası tarafından 
meydana çıkarılmıştır. Bu hu. 
susta İzmir muhabirimizin ver. 
diği tafsilıiit şll'dur: 

hareket şudur: Bir Mihver kolu, 
İnı;iliz ordusunun sol cenahmı çe· 
virmck maksadile cenuba çöle 
doğru sar~; fakat İngiliz kıt'1t
Jarının mukabiı taarnızu üzerine 
geri çekilmek zorunda kalnııştır. 
Bu muharebede bir İtalyan tabu· 
rıf da boı,guna u,,:ı.rahlmıştn. Ge· 
neral Roınmel, bu hareketle İngi
!i-. eephesin.i cent>ba doğru 1nşı
mak ve bir kuşa1mıı ile İngilis 
kuvvetlerini çek:ilnıiye meydan 
vermeden mağlôp \'e imha etmek 
plaaını ta.k;be hazırlaumaktndır. 

3 - Uz.ak Do!iıı cephesi: 
Filip!nlerıle Japon hava · deniz 

kuvvetleri son Amerikan mUka
vemet yuvası o1an Corrcgidor a· 
dasını oombard·mana başlamış· 
!ardır. Bu kalen;n mü1.hiş bom· 
bardımaular allınd:ı ve hr:r türlü 
yardımdan ıııahrtın> bir yaziyet
te uzun zaman dayanması bekle
nemez. 

Japonların, Cava adası cenubun· 
da ve Avustralya batı şiınalin<ı 
düşen Christ:mas adasını işgal et
miş olmaları, müUe{ikler için ö
nemli bir kayıptır. Zira bu ada 
cenubi ve batı Avnstral)·;ıdan 
Hindmana ve Basra körfezine gi· 
den den iz yollarına yakındır. Bu· 
raya üslenecek Ja!>lln • hava • de· 
niz kU\'\•etleri 'llÜ!tefik gemi ka
filelerine büyük zararlar verdire
bilirler. Japonların bu maksatla 
Clırislınas'ın renulıl batısına dü
şen Coeos adalarını işgale teşeb
büs etmeleri de beklenebilir. Böy· 

1 

le bir lıarcketlr J~ponhrın Avus
tralyavı dorudan oldujhı gibi bn
tıdaıı da ablııkava almak istedik-
leri anla<ılacakhr, r 

Birmanyada Japonlar gerek Şit
tang ve gerekse İravadi vadile
rinden iki kol halinde Mandalay 
ve petrol bav-..asına ilerliyorlar. 
Sağdaki kıol Çinlilerle muharebe
ye tutuşmuş, soldaki kol da çeki
len İngiliz lut'alarıru takiben Pro-

1 me'nin 150 kilometre şimalinde 
Magve'ye varıruştır. Böylelikle 
Japonlar Çin "' nm.ı. hudutları· 
na yaklaşıyorlar. 

Hind • İngiliz müzakerelerinin 
neticesiz kalması, Genen! Wavell 
müdafaa planlarını altüst etmiş
tir. İngilizlerin Hinclsitandn bu
lundurdukları ve iicretli askerler
tlen nıürekkrp 1 milvon kiıjilik 
bir ordu ile i~c başlamaları lazım 
geliyor. Fakat bu ordunun hava 
kuvvetler ile ·e m"förlü 'asıinlar
Ja büyük ölçiide tak, iyesine Jii. 
zum •·ardır. 

r ovu 

Binaya kolay g·rdim. İçetid• kasa.. 
yı nradıını; ntl.ayei buldum. Kl$a çe.. 
ti-ndi. }!emen !ki sa&t bdar ~"traştırdı 
beni. .. Ondan sonra açtım. Armna'ı e
limdeki ôlel.ler, en Jyi c!n..~en:ll Yolr.
"'a, brr h.;-,fta uğraşş::ım açamwzdırn. 

Mü-...enin s:.ıı·bl de bunu la•<Lk e.. 
-tiyordu: 

- Ka.!JGşl, Büyük Harp başlamadan 
b'r k~ ()" C\"\'el Alınanyadan 1200 
llra.ya ae-tirtırn.1:ı-t:m. Y<.rıgtna k .. rşı da. 
'L.. ~.zl:.fa kartı da garat:l:li. !dl. Ben 
de şaşıyorl•m. pı:ı.c:1ı PMnt~? 

Kaı,,,a hırsızl devam ediyordu: 
- Kasayı E:-çtlkw.n sonra. içinde ne 

uar ne yok toparladım; sıv~tım.. Am ... 
ma, iki gün iç~nde de iz.iım.i. buldular, 
'fasıl buldular~. Ben de ona :;-..şıyo_ 

rum. 
l\1ôz.nunun bu ili tek 00.ışına yapa

bilmesi b'.raz şüphe!i görülüyordu. Hiç 
'>lrna.zsa ·b!r 3rkadaşı dah..a bulunması 
lhtimall vardı. H<ikim sordu: 

- YMıında başka .arkadaşın ,·ar 
nı.ıy.dı bu i~l yaparken? Hani gtfDcü., 
tilan? 

- Tö\•beler olsun ı.:rnseıer yoktu. 
Ben, ortakla iş ya,ımıasını hi!; 6'!'\-ıııem. 
Ka:ı.anırsam da, kayı'bedersem de, ken
di b&~ıma ... Arkad~la bir yerde otu. 
rup cğlemnt••y; •büe ~\'lTlCım. 

M32nu0 İ~nın ~sa hırs12lıtından 
ve 1ıdi lttrSız:ıklardan mütıeaddit sııbı

ka ve m.<!h.1\.ü:niyetleri de \•ardı. Bıın

la:r C:a göz ününe alındı.. Dört sene 
müddetle ha-p-;lne k:ırar \'erHdi. 

Dv.\·acrya paraiı ;~de erlihni§ti. O, 
par~ının b:ıiu:ıd.ığuna meır.nun, fa
kat, ka a!ın!n k:rıldığına üzı:ün. 'YÜ
rüyüp uzrıklttştı. 

11.'La·z.nun İhsan kor!dora çlkaırılınca 
yamıoa biri.<! yaklaştı: 

- Yaşa be İtı;an Ağabey; dedi. İyi 
mildafaa ettin kendini ... H,,rşeyl mert. 
te !edin. .. Öyle ya: Y<ıptun yap.. 
tıır •.. Yap.mcdım, yapmadım. 

- Fena mı anlat!.ım amma? ... Nasıl 
söyledim?. İyl delil mi?. 

- Çok güzel! Sade, o loııısayı n116ıl 
açtın? Ona .,..tt:rn doğrUML •. 

- Eeey! Alet işler, el övüııür. Ben 
de öyle çcl!k d~reler; var ki, eıı 

Set"!, en k&lın çelikleri pe.ynjr doğrar 

gibi doğrar. Maşmuncuklar, hamlaç.. 
lar, kalemler, hepsi 'bmam! Kurtulur 
mu ellmden7. 

- İşte ... Bir de yalılamnaı;aydın! 
Usta kasa hırsızı bu son rtimle itze.

rir.e derin derin içini çekti ve sonra: 
- «Ya!. O iyi olacaktı amma .. Ne 

yorpalım. kader! Dört sene ç:ıbuk 

geçer be yavrum!> d~yerek: jandarma
nın retakaUndc ağır ağır uzaklaştı!. .. 

IIÜSEYİN BEHÇET 
Keçecirerde deri licaretile işli

gal eden Yakıo suı;nde bir Musevi 
dört gün e,-vel .Bidb;di Hüseyin• 
mıı.alı bir mektup altnıı;ıtır. Bun. 
da Eşrefpalja p01 s karakıolu kar. 
şısmdaki kahveye kendi imza sa. 
hLbi adına 500 lira bırakması b;I. 
dirihnek:te ve eğer bu parayı o
raya brrırkımazsa tabanca kur. 
şunlari:e beş yerinden yaralana. 
rak 0Jc}ürüleceği yzzılmaktadır. 
Ayni gün 700 lira talebile Eşref. 
p~ada Horasancı mahallesi mü.. 
messili ismaile de ayni imza sa
hibine ait ve meali biraz değişik 
bir mektup yollamnıştıc. 

~ ıızan: l>swaa Ce.ıuı u.A vLL[ I 

Yalro hadseyi zabıtaya tıaber 
verm:Ş ve cnuıiyet rr üdürlüğü a. 
raştımıa teşkilatı faaliyete geç.. 
mişlir. ilk iş cBid;bidi HW:e.. 
yin. i bulmak olmuştur. Böyte 
bir işten kat'iyen bihaber bulu
nan Hüseyin şaştnnl§ ve araları 
aç"" bulunarı Yaşar adı.nda biri.. 
nin böyle birşey yapması ihtima.. 
limen bahsetmiştir. 

Bir müessesede çalışan Yaşar 
bulunnıu.,<Sa da okuyup yazması 
olımadığı, hatta imzasını bile aL 
mayı beceremediğini söy'lemiş!ir. 
Fakat çalıştığı müesoesedeki ma
aş bord"OOunda Yaı;ar imzası gö.. 
rülüoce buna ne d?yl'ceği sorul
muştur. Ya,.ar, ayni y<'rde çalı. 
şan kardeşi Atdu\lchın 11:>."liro. 
!arı kendi adına imzaladığını söy. 
lemi~:r. 

Mıtjunah ist'cvap edilmiş ve 
mektupları Abdullahın yazd•~ı 
ta1!b'k el ynzılarınd0 n aııo13{ılmış.. 
iır. Her >ki sa<;lu cürumlerini it'. 
raf elım;şler ve haklarında taki. 
bata ba<:lall!"~ır. 

Kırklareli, Yozgat ve Vizenin 
imar planları yaptırılacak 
ş .. hir ve kasabalarımızın cimar 

planlara tim haz.ırlanırnasma 
dPYam clunmaktadır. Bu kere de 
Kıırkla~eli imar planının hazırla
nılması 6700 liraya, Yoogadın 
5000 liray, Vizeninki ,4000 liraya 
Do.biliye Vekaleti ta"a!ından mü 
na.kasoıya çıkarılmı.stı.r. 

- Vaı!dı k • het yi ehli dünya' 

1 
TevLk: 
- Vakti ker l'" e bl2 b:ı.şhyonız. 

Sen de al sazını d:ı baş1a bks.:'lnıe bar
kaııın! 

lJ•.:vut. ı;.a.oa perde a.. :r.mıd.a maJ:ı.ur 
b~r tak:s.:ım ya.poN:c-n ben kal.kıll:nı ve 
bu :.e!cr naz.:.kant: b.:- surette Kovuk 
Pa!.as sah.ıh. o den n_U$~a.ciA! 1ste:dlan: 

- Ben dt..--dim, a:tıA. g:de.yun, cünkü 
evde bu gcıce .iŞ.RTlı var. Dk fınsat.ta. 'Yj,.. 

ne celır, raıbcl\6lz ed.e.run. 
A}ık DıyojEn buna ra.t.&. oldu: 
- Siz bul1'.:.'1IJtz. dedi. Inııi.ldem ki çok 

~.z \.'&r vt: m...ı.dem kı Uk ftrsatta ~ 
ne get:p blzi n:ernnun edtıeEğiıılızi. va. 
ded.yoraın•ız. Şu halde gü.e gt1Je ... E· 
ğer yarını 5taa~ bi.r saat bnctki .grbi ara. 

ml'Lda anlı;:~t'an g~hr.iş oLsa idtniz, 
doğrusu size QOk glıcenecektim. Fakat 
madem ki an~>«, ır.adenı kl hll.ki.
ka1. meydana çlık.t., ı;.1nt?1 mü.si.erih o
laral':: sizi ~lfuncı.lıyeb;ıir~m. 

- Ş.mdıli.k cünueten Al!aila ısmar
la.dıkl 

- Güle gil:e, sara geld;niz. nruhak.. 
kak yine Lek!er;zı 

Tam kapıdan dı~""arıya .bir adım at... 
tıru, r~iınden N..:ar ycUŞ'lı: 

- B;r dJlba ne za.rnün g::ectk-lniz?. 
- Belli eıi.maz, r~!.ıe1e bir gün ge_ 

lirim! 
- Amma r:ca. ederım bu eelt.in:zl: 

ço!ı: gec>Jt !.lrm y;.n! 
- B:iş UstUne! 
- Haı.ta gelL·kcn !i::in b!r arkada-

şınız v;rdı hani, onu da birlılde alın, 

ae~n! 

O :Lmdi burada dcgil. İzrnôtde ... 
- Ya? Öyle ise y"..ün~z gelin. !&ık.at 

j.okrar rica Mi.Yorum. <,;ok geoikm~yin! 
- Baş üstüne dedik a ... 
_ n~uuz var olsun! 
- SEn.in de Nigar Hanım! 
- Ben:m ~:.ğ,1mm farkındasınız 

değil ıni?. 
- Hangi. h86talı~ın! 
_ Hangisini sayay:m bilmem ltL .. 

Bende sin'r hacr!&:ığ• var, kalb hasta.. 
lı.ğı \~ar, ciğer h.J.st:ı.lJğı var, 

- Mttalt et.ne, lt<psl g~r. 11"psi 
geçer, ""'1 ya.Inı.z b"'1l ciliıle, 'u içk;yi 
b!J'az <12alı! 

- Alı o lt'ki. &lı o içki, ah o Allahın 
beıa.ı .çki ... Beni bu yaşl> bu hale ko" 
yan, ·bvyle b.e kovuklarında didindi.. 
ren ht"P o tUr~ü ti.ırli.ı. .iı;kiler degııt. ml·l 

- Sen onları biraz azal\, aı..wı bU..
büliln bırak, düzelirsınl 

- Ah c;ı,n m elendim. burada, bu 
haya\ içinde içk«yi nasıl bırakabilirim, 
bu mümkün mil acaba? Blltyorsunu.z 
ki hayatta bu ibt.yor ınonıkla.ıı baı;ka 
k.!mscc>tJım ,-ok! - ................................ . 

- Ne diy('.yim, aı1J4 bu l:ıeyattan 
beni Allah kµ rlarıwı! 

- Amin! Ne i:ıe, ~iındtlik Allaba uı
mıarladık! 

- Güle güle amma, çok bekl~. 
yJn biz.i! 

- Bekle1ımcm, gelirim ... 
- Gü'.e, gnıe ... Güle, ~... Güle, 

güle! ... 
+ 

YEDİNCİ Kl.SlllıJ 

Kovuk Pa.!asa ikl.nci g:ctl.şlm on beş, 
yirrr:i. gün sonra oldu. Bu seter ya
nanda bir bo,ıta arkadaş la vll'rdı. Va
kit öğle ile ik..'n.dl ara!:ı iıd.l. I<ovuğun 

c:varı tep~nha idf. Kaıpııclım. girerken 

her zamank·i g!bi bize ·kimdir o? D'.ye 

&elenen de olmadı. İçer.ye Cirdi.i;m!z 
ı.anıan, her vakit.ki g:bl buranın o şen 

hRv313iyle değil. hazin bir m;nzaTa ile 
karşıbş\tk. Mon:k mtydaı:da y0ktu. 

N'Zg.ir, b'.r ,.rtenarda kü1üstilr b:r yer 

yı:ıtıoğında haı!lf hafi! inliyerok yatı

yordu. Ar;,ka tarafla, Davut Babanın 

bôlmesaıi ayıran o maıh.ut Karagöz per
desi de ~rüruııüyordu. 

N'g~ra: 

- ~toruk nerde?. 
Diye gordum. llalsiz ses'.yle: 

- Bana ilaç almıya gitti. 
(Dev:ımı VarL 

~ a ı ta mulıarebesl 
Yazan: Ahmet Siikrii ESME~ 
~adan bildirildiğine göre, 

san bir kaç hafta içinde Maltaya 
!karşı yapıları mihver hava taar. 
ruz!arı pek ziyade şidietlenmiş. 
tir. Rö;'le-r: Ajansının havacılık 
muhabiri, son akınların bbnde 
mı1vvercilcrin beş yüz !tadar •.ay. 
yare JnıHandıltlarını bildirmiştir. 
Bu muhab"U: dij·ar ki: 

cİyi malı'.onat' alan mahfü!ere 
göre, Alman bomba ve nv uçak. 
!arının yansı şimdi batı cPph~
sinde ve Akdenillde kullanılmak. 
tadı~.· 

Almanların Rusyaya karsı bel. 
ki de hatibin neticesini ta:ı-in ede. 
cek olan lbir taarruza ,gir:smiye 
hzaıTlandrklsrı bir sırada ha\·a 
kuvvetlerinin yar:s:nı A~JjeniZ 

Ye ibatı ANrupada tutmaları dik. 
kate liıy1ktır ve belki de daha ~c... 
dikkate lf.yJI",; olan bir r.,.:r,,:a A).. 
manlann, Malta üızerine yaptı'r.. 

ları büyük akınlarda pek kıymetli 
a!ırnası ıaı.~n .gelen ber.l<in san. 
fından çekimnemeleric!lr. Rusya.. 
ya kacy tarı-uza gir:şr·cckleriııc 

göre, Almanların bol bc1'~ine ih
tiyaçları Yarchr. Bü~ le bir 2a.. 
man<la büyüık bi<: gaye ist>l".:faf 
edilme<likçe Almanların benzin 
saı-fetınek istiyecekleri ~F'helı
dır, 

Libya:da İngilizler tarafından. 
,girişilen taaITu:ı:. büyülk AIDıan 
hava kuvvetlerinin comııba geti

rilnıesini gıerekleştiımişti. O za.. 
mandanber Matta, A:man ve İ
talyan Jı.ı.ya kuvv!'tlerinin en c·
saslı bir hedefini te~kil etr:niştir. 

İngilizlerin ·bikiirdi:ki('rin~ gÖTc, 
şimtızye kadar arla üzerine '<i 
bin ha\'a <:):· nı yapıhıı;.~ır. Son 
bir kaç ay içinde bu akınlar 194<1 
senesi yazında İngillereye kaı;ı 
.girişilen ıhava taarruzlarını andır 
mıya başlarrnıştı_r. Acaba bu ta. 
arruzların hedefi nedir? Biı· izah, 
Ahnaııoların bu taarruzlarla Mal. 
tadaki ingiltz hava kuvvetlerini 
l'IM'şgul ederek bu ar ada kafile
lerle ltalyadan şimali Aıfrıkaya 
kuvvet geçiıuneleridir. Qünkü 
yüzlerce mihver tayyaresinin ta. 
arruzuna kanşı ad:ey ı ırnıüsiafaa 
etmek :ronınıcla kalan M~lladakı 
İıı:gilrz hava kuvvetleri. ·bu sı-ra.. 
da kafilelerle meşgul olma:k için 
vakit bulamazlar. An'.iıal Luzo.. 
vım bir sözü de bu görü•;ii teyit 
etmektedir. 

Alman Aımirali dem!şti ki: 
- Romon<>le kuvvet yelı('tirme 

ninen iyi yolu, Malta üzerine da. 
imi tayyare hücwnları yapmak 
ve denizaltı gemilerinin faaJ;ye. 
tini de ş?ddetlendirnndctir. 

Malta iiızerine yapılan mihver 
. taarruzlarınm şi.ına~i Afrİkaya 
ııakıliyat meselesile ilgili olduğıı
"a şüphe ydkof.uır. Fak3t ac:ıba A:. 
manların bundan d3 daha ilrri 
bor h..xlefleri yok ıınudur? Mal r~ 
ya tahsis edilen kuıvv~tkr'n bü.. 
yük;üğü, Alınanların adayı işgal 
ederek daha uzak hedeflere doğ. 
ru atılmak gibi bir gaye peş!nıde 
olmala.rı iliti.malini be~hı:ımekıte

cıır. Libyada İngilizlerle mihverei 
ler arasındaki çarpışma 9011a e
reli aradan aylarca zaman geç. 
miştir. Bu çaııpı:şmada ne İngiliz. 
!er :mihver kuvvetleı-ini, ne de 
m>hvercikr İngilia: kuvvetlerini 
yo'k edernamişlemir. Mihvercile
rin bu aylar ~inde ihazu1anmakta 
olduklarına şüphe yo.ıctu:r. Talı.. 

min etli.leliğine göre, Alımi!ı;ılar 
kayıpları.nı tıel.fıfl etmişler ,·e şi.. 

mali Afrikada milhim kuV\·etler 
!ıcıplamışlaıtlır. Son günlerde Mı~ 
sıra karşı yapılacak bir mihver 
taarruzundan S>k sık bahse:til.. 
me<ktedir, Bazı talı.ıninlere göre, 
Aamımel L>byadan taarnna ge<'e .. 
cektir. Diğer bazı tamninlere g~ 
re, taarruz b>r cPphcye inıhi.ar 

etmeyip şaı1k1 AkıdeniL.deki adalar 
üzerinden, yahut da Kıb·ı< ve 
Suriye üzerinden girişilecek b r 
toşellbü.slc birlikle Mısır blr kıs 
kaç içine alınacaktır. Bu halli'
kf'tlerin yapılması ne derece 
m;imkündür? Bu suale cevap ver 
me~ri askeTi mütehasc.:;ıslarz b;ra .. 
kıy•oruz. Fakat mih"t'rcilrrin ~ -
mali Afrikada bazı teşebbüslere 

girişmiye haz;rla!'makta oldukt.ı .. 
rı görükmek.~cdir. Mnhiyeti ve 
hooefi ne olursa olsun, Maltanın 
bövle bir teşebbfuteki rolü d~i
ma müMmtlir. Bu sebcpladir kl 
Malta ımulıarcbes:ni bu !~C
sün bir Jıııışlangıcı sayma! ıınüm
lr.ii~ 



c.tsu yaz.ının met:ını~ l\llaaoıu 

Ajunsı bültenlerinden al.ı.nm!Şlır) 

;\'eni Bulsar dıt politio
kaaı - Cörçilin nutku
Almanyava taarruz fik
ri kuvvetleniyor - Hin
distan meselesi - Rus • 
japon anlaşmasının yıl 
dönümü - Suikast da
vası Rus basınını kızdır
mış ! - rr "'' 

Telhiı eden: A. SEK.18 
Sofyadan bilcliriliyor; Başvekil 

ve Hariciye Nazın Filof radlyOOa 
yeni Bulgar hükıiınetinin .iç ve 
dış politikası hakkında bir nutuk 
söylernlş ve dış politikaya dair 
eZ'Cümle şöy'le demiştir: 

Yeni hükfımet, Bulguistanm 
şiınıdiye kaclaT güttüğü Mı poli. 
Likayı güıd:ecal;tir. Bu siyaset, 
mihver devletleri ve üçlü pakıt 

ii'yelerile sıkı ve samimi b.ir i~ 
bil'liğinden ve ayni zamanda ce. 
nup dağu komşumuz Tüıı'kiye ile 
mevcut dostane münasebet.le:rtlen 
daha kıuvvrtli müansebetler ida. 
me ve bu münasebetleri kuvvet. 
lerııdimıe:k a.rızusun.dan ilham a. 
lacaktır. 

ÇÖR'iô'LİN NUTKU 

[ıarJOO-aı:l'an bıidiriliyor: Avam 
Kamaraırııda Çörçil son deniz mu. 
harebesi hak1.mda izahat vermiş 
\'e e2'Cüm.le şunları söylemiştir: 

1000 VcınlUk Doı"Sol!hire ve Ko.rn. 
valin ka.plıı J,arl:kmda benden i
zah<!t istenilmi,Ş~'r Bu i.lti kı·uva. 
zöde Hermes tayyare gemisi düş 
:nıan tayyareleri tarafından açık 
deni'7..de batıırılm•ştır. Üsieri tay. 
yaTe gomisinde bulunan av tay. 
yarelerile süırekli bir hava kıorun 
ması temini imJ-;;lnsıızdı.r . Bu rnah 
zur göze alımnazsa dı:ınanrnaya 
düşen t>caret g"l!llisi kafilelerini 
himaye etıınek gibi muazzam va. 
zifesinin ifasına devam etmek 
müirrikün ol!ımaz. 

ALMANYAYA TAARRUZ 
FİKRİ KUVVETLENİYIOR 

Loıı.dı:adan bilıdziliyoo·: Devam 
e-rlen görü.şmelerln gelecek hare. 
kata taDUk ebL'gi anlaşıJmakıta. 
dır. Gö.rüşınelerin istisnai bir sür 
:ıtle devam e1ımelote offilasmdan 
\'erilen kararların tatblkiıı;de ge. 

_c:ki:Lmiycçı>ği i<ıt'dlal! olunmakta 

~ehrunun beyanatı 
(! lııci Sııhl!ed<>,, Dewm) 

1 Biiyü.k Britanya ile olan müzake· 
rnlerde m:ııtavassıt veya hakem 
' azi(esi görmeyi, hiçbir zaman, 
l•içbir kimseye teklif e1medik. l\L 
Joluıson müzakerelerin bir anlaş· 
tnıya varm-ası arzusunu göster
nı.iş ise de, müzakereye kat'iyen 
miidalıale etmemiştir. IUııd mese• 
lesine karşı güsfordiği alakadan 
dolayı kendis:ne müfeşekıkiriz, 
fakat bir bal ~aresi aram:ık bu· 
susunda faal bir rol oynıyamazdı. 

Paıulit şu sözleri ilave elınıi~tir: 
Crippo;, Hind meselesini hallet· 

ınek iizere Britanya hii.kim1etinin 
nrhk lıiçbir teşobbüse gc..-ıııiyece· 
ğini söyledi. Biz, Britanya lıüku· 
ındinden hiçbir •tcsebbüs b"kle
miy-0r11z. Ondan. yalnız, Hindis· 
tan Ln siyasi ve i\dısadl terakkisi
ne ınani olması bekicn-ebilir. Ben
ce. her Hindlinin \'azife~i, her 
tiirlü tecavüze. eski ve yeni her 
türlü tahııliüme mukavemet et· 
m.ektir, 

Eiind denizinde 
(1 inci Sa.hileden Devam) 

uğrlarnıştır. 
Bu sı.nıf kıruvaro1'ler 1930.1941 

:vıllarınd.a inşa edi1ıın iş (}mp su 
ke.,imi !haomi 7270 toniıatoduT, 
küırettebatı 550 kişidir. 

dır. General Marşal, Alman'Yaya 
karşı bu sene geniş ölçüd~ taar. 
ruza geçilmesine şiıddeıne taraf. 
tardır. 

JHiNrttS'MN MmEIJESlt 
lııııdrad.an bilffiriliyor: Loııdıra 

da Hinci ve İngiliz maılıfillerintle 
Hiııdistanın vaziyetinde yeni de
ğişikJikler olabileceği uınidi ke
silmemiştir. Nehrunun goösterdiği 
realiıım ve ni.i.Ouzu dolayısile Hin
di9lanın haııp gayretine daha ge. 
niş bir ölçüde ;şt;m.kini temin et
mesi müın'h."'Ü:ndıür. 

RUS • JAPON ANLAŞMASININ 
YILDÖNÜM'Ü 

Radyo gaQ:etesinden: Rus • J a. 
pon anla;ımasının yı.J.dl'.inüımü mü 
nasebetile Japonyadan bahseden 
Pra,,da gazetesi şimalde Rusy.aya 
karşı girişilecek bir istila teı;eb.. 

bJıo-ü evvela Japon<y·ay> mu\'zar. 
rır edecektir de~ ".'.edir. 

Lonıdra ı:adıyosu da bu maka. 
1enin Rus]uın !harbin başın.da 
Japorıyaya karşb alıd!lk:ları ta,vrm 
en '.!Wtin bir ifadesi oldu.,Oıınu 
söylemiştir. 

SUİKAST DAVASI RUS 
BASINlNI KlZDIRMİŞ! 

Berlidd'en bildirHiyor: Sovyet 
basını tarafından Ankara suikas. 
h mü:nasebetile Türk mahkeme. 
sine Ye Tüu'k memurlarına kal'Şı 
açılan ifil.ira mücadelesi gittikıçe 
şid!detlemnek:tedir. Sovyetler bu 
prıopagan<laya §U iki sebepten do 
lay> başlamı,şlaııdır: 

1- Timltiyede calışına.kta olan 
Sovyet gizli teşkilat memurları. 
nın maneviyatını yükseltmek 

2- Tevkif edihniş olan Savyet 
memurlarının bazı sıırlan açığa 

vuııınalacının önüne geçmek. 

ıılaponyam Eerıın 
Elçisi 

(1 inci Sahliede,, Devam) 
ma Solyadan tayyare ile Atlnaya 
gitmiştir. Kendisi daha evvel Kral 
ve Başvekil tarafından bbııl e
dilmiş ve Başvekil ile uzun göri~
nı.elerde bulunm~tur. 

Sarhoş sabıkalı
nın mar~feti 

il inci Sahll«len Devamı 

den tabarıcasım çıkarmış ve: 
•- A~ öyleyse ..• diye kahveci. 

nin ü.Zerin~ üç el ateş e1ııniştir. 
'Berdk.et versin Aziz fazla sar. 

h ış, °"1nan da atik bi.r ad<ınil ol. 
duğundan namludan çıkan kur. 
şunlar hrnefe isabet e1nnemiş, 
kahveci bu suretle mu'hakıkak 
bir ölümden kootulmuştur. 

IBu va.ziyet karşı.sıillrla kalwede 
bulunan m llşteriler sokağa keıı.. 
dilerini daratnıışlar, azılı sabıka. 
lı da bu tel?:ştan istifade ederek 
bir otcırndbille haıdise yerinden. 
uzakfa~ma!k istemiştir. 

Fakat gürüi'tilye yetigen zabıta 
memurları kısa süren bir takip 
sonunda azılı sabtkla>yı otoımo.. 
bil.in i<,:inde yakalamıŞ!a.ııdiıır. 

Azizin üzermde kahve-ciye ateş 
ettiği tabancadan baŞka b.ir d'e 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

11.NKARADAN ve 
.l\lElllLEKETTEN: 

* Kooocrvec;Lği l<ılc.'lmül ve tes
vi.k etı.ne.k gayesi.ıyıe kurulan kom:s
ron mef:i.;d •. ~inf. bikrmiştir. Verilen ka
r;;:.riara göre biır balık aıvcılığl. sanayb 
biri!ği kurulacaktır. D.i.ğer ta.raftan is
lı!11bul ba.lıkçı.lonna 15 ton bakı.r tel 
veril.m.iş'tir. * B. M. M. P•rtt Gnl[)u bugün sa.at 
15 t.o ınutat toplantısını yaıpaçaktır. * Sad<;y.ğ 1.atlerini teSb:t etrrıek 
!lzere iaşe Müsleşa.rlığuı.cla yapılan ret· 
kikler oonn ernıi."'llil'. F.atler.n şhndi
k.nden dilha ucuz ol&cll'ğı Uılımi.n edll
""'k<ledlr. * İaşe MüsleşttJ.ılmın kadrosu tes· 
bıt C'dilc:ı·c.k Yükı~k T~.~cL:ka arzedil
ır ~ .. r. Bu kadroya n z.aran İaşe l\ı!üs-
t.<:·-.:ar"l,ğınd , b r J\'llls!eş:;r, bir muavin 
\·e dört Umum Mi.i:dür, ve dörıt Umum 
l-.Iu<lür Mu~v .ni ve lüzumu k::ı.dar ~et 
ve tnı<'mı:r bulunn1aktad1r. 

* Doğ:tma 01"1 teşkil edlldi.kl<!n 
Sc)nra lı:. orta işyl sıntfı kabul edllecek 
\'e bLu1 ara günde 500 ,gram ekmek ve~ 
fi!t:cekt:r. 

* B. M. M. Dünkü lopl:ı.r.tısında İ'k
tısa VekJJ.i., Teşıv .!ki S nEyi Kanunun
da J'1lil)1lıın t5.d~Ut ve l{üçük &lr.'atler 
l{iı.nunu l{o-iılı.a.sın.m llazirana kadar 

ikmali hakkınd8' izahatta bulunmuş
tur . 

TİCARET ve SANAYi: 

* Şimdiye lkadar nüfus kiığıtla.riyle 
pamuklu ku.maş alamJyanlara yeniden 
tevz:g,tta bulunuacaktır. Tevziat ka·rt
lflri üç ıpartide da.ğ'ıtılacaktır. 

* Dün bir altın 3.535 kuruşları 
ve külçe halinde biır gıram afün 
da 488 kuruştan saıtılmııştı.r. * Duımlupınar vapuru bu ayın 
21 inde Kızılay tarafından Yuna. 
nistana görıdcrilecek gıda mad:de
lerile Pireye hareket edecektir. 

* Ekmek unlaTına karıştırılan 
mısır ununun badema değirmen 
leDde karıştırıl.dıJotan sonra fı. 
rııılara veı·ilmesi karatlaştırılıml§ 
tr. 

VİLAYET ve BELEDİYE:. 

* Bir müddettenO:ıeri Aır.ıkara. 
da bulunan itfaiye müdüınü iıhsan 
D~eı· dün şehrimize c!Önmü»Lır. 

U.sa nDi'ker itfaiye t~şkJMına 
ait malızeme .içln kıcxntenjan al. 
mıştır. 

6 aydanberi ilk defa 
İtalyaya yapılan bu 
akında ışıkların . kıs· 
men söndürülmedi~ 

ği görüluü ! 
Londra, 14 (A.A.) - B.B.C.: İn· 

ıriLz ha va kuvvetlerinin cvvel'ki 
ırece İlalyanm T.orıoo şehrine yap· 
tık!arı akın ha.kıkında bu saıbah 
verilen yeni izahat İtalyanların 
habersiz olarak yakalandıkların< 

gösterıneıkıtedir. Bu; altı aydan
beri italyaya ilk defa yapılan bir 
ziyaretti ve anla~ıldığma göre 
ışıkları söndürme, masıkelemc işi 
bu müddet zarfında ge~emiştir. 
Çünkü İngiU. tayyarecileri bazı 
yerlerde ışıkların kısmen söndü
riilmediğini görmüşlerdir. Bu va
ziyet Toriııo, Milfmo ve Ceneve 
mislindeki hedefleri kıolayca bul
mıya fazlasile yardım etmiş ve pi
lotlar ışıklar ianesinde hedefleri 
görmüşlerdir!. 

Fakat ilk bombalar atılır aiıl
maz ışıklar hemen ısömfürülmiiş
tür. 

2500 KİLOMETRELİK BİR 
SEYAHAT! 

lnıgifü tayyare.,ileri Atp dağla
rı üzerin·deki bu gidip gelme 2500 
ki!Qmetrelik seyahatlerinden sağ 
ve salim dönmüşlerdir. 

Ayni dakikada Almanyada Rur 
sanayi haV7'ası ve Belçikada ·bazı 

şehirler de İnıriliz tayyarecileri ta
rafından bombardıman ediliyor
du. 

İrrgiltereye kttçmak 
istiy en belçikahlar 

idam edildi 
Londrıa, 14 (A..A.) - Ofi: 
Röyter ajansı, Belçika haber 

ajansının şu haberini naklediyor: 
İngiltereye gitmiye teııelılbüs e

den ve muvaffak olamıyan birkaç 
Belçikalı Almanlar ıtarııfından 

idam edilmiştir. 

Çek devlet nazırı 
azledildi! 

Lond.ra, 14. (A..A.) - Lonıl:rad11· 
ki Çekoslı>va'lr. Cumhurreisi M. 
Beneş'in, ve Çekoslı>vak hükfune
ti Devlet Nazırı M. Osnski'yi va· 
zifesinden azlettiği ha.her alın:ın.ış
tır. 

Bu karar epey zaman evvel 
verilmiştir. 111. Osusld, harpten 
evvel, Çelroslı>vkyanın Paris El• 
çisi idi. Kendisi şimdi Birleşik A· 
ınerikadadır. 

Havay deniz cep
hesi kuımandanhğı 

Vaşington 14 (A.A.)- B.hriye 
NazıTlığı bildiriyor: Amiral Da. 
vld Bag1ey, umum! kara~gMı.ı Ho-
11ı01u!uıda o!:rnal< ü1zere. Havai d-e. 
nizi cephesi Jouıınanıdanlığı:na ta
yin edilmiştir. 

Bagley, ayni zaıımırla on dör. 
düncü deniz böl:gesine dJe kuman 
da edecckıtir. Bu bölgede kuman 
da elımekte olan Aım:ral O:ıodh, 
V aşinı~;torı:lla Baıhriye l\'tzırhğı.rn .. 
dan ba;!ka lbi.r vazüe.ı:;e tayi.n edil
miştir. 

!talyanlar Nis 
şehrini istiyor! 
Londra, 14 ( A.A.) - İta lıya n 

Koor.porasyonlar Nazın Amiçnçi 
l\lilano panayırında söylediği bir 
nutukta demiştir ki: ..:Nis İtalıyaya 
dönecektir. Her ne olursa olsun 
hedefimize varacağız .• 

---0--

lzmirdeki esir 
değişimi 

ltalya hükumeti
mize teşekkür 

edtyor 
Roma, 14 (A.A.) - (D.N.B.) 

İtalya ile İngiltere arasında harp 
malullerinin mübadelesi hakıkın· 
da bir tebliğ ç.dıım.ıştır. Tebliğde 
değişimin, Türk makamlarının iş· 
birliği ve ,§Ucenaplığı sayesinı!e 
kusursuz olduğu, müb•delenin 
Türk bahriyeaiııin hazırladığı va
sıtalarla yapıldığı, Kızı\ayı 11 bü
yiiık şellkat göstererek mallıllere 
lıediyeler verdiği bildirilmel.ıte· 
dir. 

devamlı 
YARDIM 

Moskovadaki Ameri
kan Sefiri bunun harp 
gayre linin başlıca un
suru olduğunu söyledi 

IJoınclıra H (A..A,) - S<wyet 
'Rusyadaıki yeni Aımeri'ka elçisi 
Aımiral Stanli Ku.b.işeilte KaUnin 
tarafımdan lka:tıull cılundıu.ktan 
sama MoS)rovaya harek.et etmiş
tir. Aııni!ral Stan11 gazetecilere be 
yanetwıda .Rwzyaya ldevamlı 
yardunların; harp gayretinin baş 
lıca un..urlarındaın birini te~kil. 
ettiğini Amerikanın miiıdlrik ol.. 
du.ğunu söy<lemiştir. 

Krips'in yeni 
beyanatı 

Karaşi 14 (A.A.)- K:ripS Kara. 
şiden ayrılma.dan evıvel .şöYle de
miştir: 

Hind miUetinin günün birindıe 
bir anla.,'lmıYa varması hususun.. 
d!aki ümidimi kaylbetıroıedim. Ö
nünde sonunda bir anlaşma ~elk.. 
line nasıl o1sa varılacaktır. 'Bu 
Hiııxlli1erin kendi elind'edi.r. Biz 
mümkün olan teJ<!ifi yaptık. Ar
tık yapılacak hiç biır teklif yıok,. 
tur. Ge91llişi münakaşa e1ımek bir 
işe yaramaz. Kongrenin tasarla. 
lığı şekilde bir milli hi.ilkfımet 
hiç ki:m:leye karoşı ve millete kar. 
şı mes'ul o.lmı,yan bir nevi dikJta. 
törlüık olacak1ır. Her şek~\ hüJ<:O,. 
metıte şu veya bu türlü bir kont. 
~o.1 bulu.nımalı.dır. 

Harp faaliyetlerine muhalefet 
edeı!'~rse filhakika iş fena olur. 
Her şeye rağmen ha:ı'beden bir 
kiıınse bulunan alıdır. 

Yeni Bulgar 
KABİNESİ 

<Basma.kaleden Devam) 
dalıilde de yeni ni:ıanun tahmil 
ettiği şartlara uygun bir siyasl, 
iktısa,ıı, içtimaı devlet ve millet 
kurmak azminde ofduğwın tt>ba
rüz ettirir!ken her türlü kanaat ve 
fikir aykırılığına da bundan öteye 
Bulg;ıristanda yer vermiyeeeğini 
zımnen söylevıjş bulunuyor. Bu 
ihtarı en canlı bir surette tebel
lür e~tiren dlnrlesi şodur: 
•- Yeni hüklımet iç politika· 

sında bilhassa aşağıdaki esas 
pren.sôpleri takip edecelııtir: Bü
fün nülli kuvvetlerin memleketi.ıt 
Yübek Şefi Kralın etrafında itti
hadı, memleketin mevcudiyet ve 
hürriyetini muvaffak.iyetle müda· 
faa edecek kuvvetli ve iyi teçhiz 
olunmuş bir ordunun idanfe.si ... • 

Bnnnnla şu anlaşılıyor ki, Bul
garistan içeride ve dı.,<anda arhk 
her türlü idarei maslahatçılığı 
terk ve Milıverin kay.tsrz ve şart
sız bir ortağı bulunduğunu ilan 
eylemek mevlciine girmiş bulunu
yor. Binaenaleyh, kabinedeki te
beddüliin manasını bu sarahat aY· 
dınlattığı gibi Bulgartsıanın yeoJ 
durumunu anhımak için de yine 
bu sarahat kafi dere<:ede ışıklı ve 
anlatı.,ı bulunnyor. 

Arbk dü1>yanıu karşısında, lbil
tün karalolıeristik hüviyeti ile Mih
vere can ve yürekten bai{lanmış, 
ve içinde lıer türlü aykırı cere
yan ve fikri tasfiveve karar ver
miş tam l\lihverci bir Bulgaristan 
vardır. 

ETF:llf 17.7 r:-r Rr:~rr.,: 

Parti Genel Sek
reterinin beyanatı 

Şehriımi7Jde bulunan PaJ1ti Ge
nel Se\kıreteri Fikri Ti.itz~.;; yeni 
inşa edile-cek ola ntalebe yurdu 
binası hak:kında dün gazete-cilere 
bir beyanatta bu»wnnuş ve ez. 
cüımle demiştir ki: 

•- ŞeıhzadebJşııııda yapılacak 
olan yeni yurda ait avan proje. 
ler hazırlanıruştı.r. Binanın detay 
plfuıları da bir aya kadar bitiril. 
miş olac:ıkıtır. Avan projeye g&e 

y EN 1 G 1 NE arsada icap eden tetkikleri yap.. 
mağa ge1dirn. 

bombalandı Yu.rt bin•sı ııoo talebeyi isti-
Melbuım 14 (AA.)- AVU1';tral ap 6lım<>k üızere 15.000 metre mu. 

ya ve Aımedkan tayyarel.eri, Ye. ral:iba satllu ihtiva edecek ve te. 
nini Ginede Lae ve Japon işga- sisatile beraber 1 milyon liraya 
!inde bulunan diğer noktalara rnalolacalotır. 
'lılicuım etmişleroir. Büyük hasıı.r- Haziran ortalarıı>da inşaata 
lar olıııı.uştur. Hcnüız tafsilat '!lı- başlanmış olacaktır. inşaat ve te. 
naıma.ınıştır. Mindanaoda büyük sisat <l'a bir sene zarfında bitiri. 
yangınlar çıkım~tır. • lere>k 1943 senesi ders yılında 

Sinemada l<.arıs'le 
işıkını yarahyan 
koca tevkif edildi 
Çemberlitaş siı1emasında ev. 

velki alıışam karısı ve beraber 
ya ka\ad.Lğı iişığını yaraladığını 
dün yaaıd1ğıanız mar&ıigoz Cemil 
Ö1mezer dün öğledıen sonra 2 in
ci sulh ceza mıhakemesind'e sor. 
guya çekil<ıniştir. 

Cemil d!em:.ştir ki: 
•- İzınire gitbkten sonra ka. 

rımın Saim namı diğer Muzaffer 
le gizli ınıünasebette bulunduğu. 
nu duydum. Buraya gcH:m. Mu. 
zafferi bulıduırn.. Karıır.ıdan vaz. 
geçmesini söyledim. Sırf insa".li. 
yet hissi ile ona yardım cLtiğini 
söyl-edi .Karımla cumartesi g>linü 
İıııınire dfınecektik. Vapura b:. 
nerken: 

•-· Nüıfus tezkerem evde kal. 
mı.ş. Sen gn. Ben öbiir vapur1a 
gelirim.> dedi. Dönıd'ü. Ben de İz. 
mire gidi)ıoııınUŞ glbi yaptım. Fa. 
kat vapuırlan çılııtııın. Ertesi ak. 
~' ım onların sinemada ol\iukları. 
nı öğrendim. Baş.başa görünce 
ken-0!'.mi luıy'be-ttim. dP.m·~" 

Neticede Cemil Ölme zer tev. 
ktf o~ummıştu.r. 

GOzel bir başari 
(1 lnr.; S .. hifrdP-Tı nr.1\~~.,,l 

tin Altay, Parti Genel Sekreteri 
Fikri Tlizer, Örfi İdare Komuta
nı Koı·ı::eneral Sabit Noyan. Mat
bııat Umttm l\füdür Muavini l-z. 
zetlin, Vali Llıtfi Kınlar, İstan
bul Halk Partisi Ba~kanı Resat 
Mimaroğlu, Matbuat Umum l\fii· 
dürlüğü İ•tan'bul mümessili B. 
Süreyya ile diğer tanın.ınış zevat 
hazır lıulunmuşltırdır. 

Matbuat Umunı Miidürlüğiiuiin 

Film Yayını, faaliyete geçeli be
niiz pek kısa ıbir zaman olduğu 

halde takdire değer ilerlemeler 
göstermiye muvaffak olmuştur. 

Görülen filmler çok beğenilmiş 
ve Matbuat Umum Müdiirliiğii

nün bu başarısı herkes tarafından 
takıdirle karşılanawştır. 

ym·t kapılarını sevıgil.i gençliği.. 

nııze açrnı:şı olaca.Mı.r .. 

' 'Para,, davası 
Şair ve muharrir Necip Fazıl 

Kısakürek tarafından muharrir 
Peyami Safa ile Tasviri Efkıir ga
zetesi sah· p ve neşriyat uıüdiir· 

!eri aleyhine açılan hakaret d ava
sına dün saat 14 de 2 nci Asliye 
Cezada devam olunmuştur: Şelı· 
rimizde büyük bir a laka uyandı
ran bu davanın ikinci celsesi dü.n 
adliveyc birinci celsedeki kala.ba
lığın 4 misli bir mer•klı ıkiitlesi 
toplanmıştı n ekseri~'eti Üniver
siteli geneler teşkil ediyordu Bu 
cel>ede Peyami Safa •Para• piye
sin in intihal otdui;runq ishal ede
ceğiı'i söylemiştir. Miiddeumu.mi 
muhakemenin bir •inıtihal dnvası> 
değit bir lıakaret davası. oldui!u· 
nu, intihal ve rekl~m<:ılık isnadı
.nııı suç teşkil ettiğini sövUyerek 

. mulıakemenin iSbatla alakası bu
luıunadığnıı beyan etmiştir. 

N erip Fazıl ve avnka.tı B. liısan 
Mul<biLben buna rağmen Peyami 
Safanın •inti1'•l•i ishal elımesini 
ısrarla istemişlerdir. 

Neticede mah1<-eure •Para. ile 
ital:van muharririnin Ort>-Piiro 
eserinin ibraı. olunması için da
vayı bu cıtma~lesi sanı lOa talik 
etmiştir. 

Üı>iveniteli gençler diin Môid
deiun1um!lij!e müraeaatle dava
nın dahe bi;vük olan 2 rci At'lrce
rıa ~alonun.da görülme"ini rica of .. 
llli~lcr-dir. Bu cumartesi günü ımu· 
hnkcıncye nwzkUr sal>oııda devam 
olunıması mııhtemeldir. 

Yine Necip Fazıl tarafından Ya
şar ÇemPn aleyhine. ötekine !beri· 
kine •Para•n"1 intilıal olduğunu 
•iivlemesindcn dolnyı açıhın lıa
karet davrunna <la diin A~liye 1 
inci Cezada devam olıınmu~tılT. 

Yasar Çemen' biraz evvel'ci Ne
cip Fazıl - Peyami Safa muhake
mesinin dinleycileri ara.<ında gö
rüldüğü ve kendisine teblige.t ya
pıldığı halde •bu muhakemeye ırel· 
mcmiştir! ..• 

Netieede kendisinin polis mor!· 
fetile ihzaren celbine karar veril-
nıistir. -

Bakkallara ıc e~r 1z i 
Edil.en Erzak 

(1 lnal S&hlteden Devam) 
Arnavutköy nahiyesi: Pana:;"Ot 

(ArnavuUköy), Aılıınet (Bebek). 

BEYOOLU .KAZASINDA 

Merkez nahiyesi;- Kamil (Fe. 
ruzağa camisi), Ekıcmam.i (Kal
yoıııoı.j~u.ğu) , D!n)i1ıri. (Yill>. 
seı.lk.atdı.-ın1), K.oço (T.arlabaşı), 
EmUs (BlaıJ;pazan), Am (Kul
oğlu sokağı), Hüsllli Ege (Meş
rutiyet caddesi). 

Taksim nahiyesi:- Ankara 
Pazarı (İııtik:lal. caddesi), Erol.ne 
ve Tevfik (Cihangir), ~antin 
(Papazköpr.üsü), Nuri. (Gimııiiş
suyu). 

Galata nahiyesi:- Faile Necati 
(Mahımudiye ca<liesi), Mıdullah 
ve Naci (Fındtk.lı), Melı!ıncl (Sa
lıpazarı), Kemal ~a (Okıçumıu... 
sa), Yani (Galata rıolrtım cad'de
si), 
Şişli nahiyesi:- Süleyu:n.an (Ha. 
laskı8mgazi cad.), Yahya (Rumeli 
cad.), Ali Riza (Feriköy). 
Kasmıpaşa na:hiyesb- Zeki 

Çak>r (Zincirlikuyu cad.), Sey. 
fullah · Hoşgör (Muvakkitıhane 
cad.), Suphi (Çiviciler sokağı). 

Haskıöy nahiyesi:- .Aıvram 
(Hasköv). Van.gel (Halı.cı<llğlu). 

EMİNÖNÜ KAZASINDA 

Merkez nahiyesi:- • Ay<yıldrı: 
(Ketenciler), Ferit Şekerci (Ke. 
tell'!ıler), Teofilis (Tahıınis), Di. 
mi1:ri (Si~keci), Nail (Tahırois). 

Kı.ı.nlkapı nahiıyesi: - iRecep 
Funda (Lfileli), Şeref Güıçlü (Be. 
yazıt), . Hüseyin (Cerra!ııPaŞıl. 
Yunus Terzioğlu (Kunıkapı), Sıt-
kı (Çanjllkapt). . .. 

Beyaı>t nahiyesi:- Sabrı Yu.. 
celer (Mel'Can Tığcılar), Şeref 
(Beyazııt), Ziya Yemişçi (Sül-ey. 
manıve), Osman (Vezneciler). 

Küçil'klpazar nahiyesi,_ Ali 
(1(uı;beçeşme 234), Sait Şen (Un. 
k$ıpanı cad. 294), İbrahim Günay 
(Kubbeçeşıne cad.). Mustafa 
Ge-becioğlu (Küçük,pazar cad. 

514). 
Alemdar nahiyesi:- Nuri (Ka. 

dJl'ga liman cad.), Me'hmet Ali 
Giir'zade (Sultanahm~ Yereba. 
tan cad.), Mesm (Nuruoomaniye 
VeziThan), Kiiıını1 Yetiş (Divan. 
yıo1u), Şevket Şen (KüçUk Aya. 
saf.ya),.. 

EYÜP KAZASINDA 

Meııkez nahiy'esi:- Lilıtıfi (E. 
yüp Kapıçeşme), Zeynufüı:h. fE:
yüp camiikebir karşısı), Şukım 
Kisbi (Ayvmsaray iskele cad.) 
Mehmet Ç>ray (Defterdar), 
Raımi nahiyesi:- Malıınut Ka. 

fada.r (Rami). 
Keıneı'burgaz nahiyesi:- De

mir (Kemeıiburgaz nahiyesi), Ö
mer (Alibey köyü). 

FATİH KAZASINDA 

Mer.kea. nzıluyesi:- Hüsniye 
Hafı:ııpaşa), Halim (Saraçihane. 
başı), Saim (Ordu cad.). 

Samatya nahiyesi:- Salim (Ak. 
saray), Ziya (A'ksaray). Süley. 
man (Ycd'ikule), İbrahim Koca. 
mustafpaşa), Şü;)<rü (Etyemez) . 

Şehremini nahiyesi:- Hacı hı.. 
'iahim (Me,·11mekapı), Mohnnet 
ıSareıy Meydanı), Alıımet Ziya 
(Şehremini), Ali (Uzunyus:uıf'), 
Mustafa (Topkapı). 

Fener na.biyesi:- ll\1ınrtafa 
(Fethiye), İlyas (SWtanselim), 
Hamdi (Kiilçüb."tllustafapaşa), Ah 
met (Balat), Zekeriya (Aıyvaıı.. 

saray). , 
Karagüın.rük nahiyesi:- İbra. 

hrm (Edirnekapı), Selim (Kara. 
gilmrilk). Mehmet (Lölk;üncüler), 
Zülfikar (Fevzipaşa cad.). 

KADIKÖY KAZASINDA 

Mer.kez nahiyesi:- Rüıştü (Ka 
dıköy), Nafiz (Kadııköy), Ekooo. 
mik (Kadlkıöy), Hilmi Yelıdeğir. 
meni), Dursun (Kuşdili), İsmail 
(GaZhane), AJ::ıbas (Moda), Nu. 
rettin (Bahariye), Mehmet (Sö
ğü.l!lüçeşme). 

Ktzılt.Qprak nahiyesi:- Kemal 
(Kıziliaprak), tbrahim (Kızıhııp 
rak). Ahirongilos (Gö2ıtepe), Mtus
tafa (Feneryolu). 

Elrenl<ıöy nahiyesi:- Ramazan 
(Ereıılköy), Hafız (Erenköy), Sa
lim (Suad.iye), Kemal (İçeren.. 
köy), Mehmet (K@yatağı), Şev. 
ket Ç;fon:livenköy), IDtem (Boı;. 
tancı). 

üsKüDAR KAZ.ASlNDıA 
Merkez nahiyesi:- Hüsınü (Üs. 

'küdar), Ali (Üskiiıdat), Selim 
(ÜskiMar), Enver (Üslkooa.r), 
Nuri (Üskildar). 

Kmklı naih.iyesi:- Sabri (Kı. 
sıkh), Mığtt (İcadiye), Ali (Top. 

hanelioğlu), Miiıran (Ba~,. 
Bey leıibeyi nahijyesi>- Nuri 

(Beyleı1beyi), Todori Papaispiro. 
(Kınıgunc:Jlo), .Me-hmet Kıoca' 
(Çengell,-v), Emin (Kandilli). ' 

SARIYER KAZASINDA 

Merkez na.biyesi:- İbralıhll 
(Sarıyer, Emin (Sanyer), Bekir 
(Rı.mneliıkavağı), Ali Bayn:k: (BÜ 
yilkıdere), Elınin (KireÇbu.rrııu) . 

Yeniköy nalı.iyesi:- Yorgi Man 
deli (Tarabya), Abdullah (Yeni... 
köy). Şemsettin ~İstiııye) , Mı.. 
met (Boyaçıdıöy), İsmet (Emir. 
gan), Mustafa (Rumelih.isarı). 

BEYKOZ KAZASINDA 

Merkez nahiyesi:- Faik (Paşa'.. 
bahçe), Mustafa (Beykoz), İbra
him (Beyk.oz), Mustafa (Anadb. 
lukavağı), Elsref (Yalıköy). 

Anadoluhisa.rı nahiyesi:- Ka. 
mil Güven (A.ııadoluhlsarı). Sab. 
ri (Kanlıca), Mehmet Ali (Çu. 
buklu). 

ömedi nahiyesi:- Necip (Ö. 
merli nahiyesi). • 

BAKIRKÖY KAZASINDA 

Merkez naluyesi:- .Kemal (Ba. 
kıı•köy), Hayıri (BaJurkıöy), Ab
bas (Bakır.Joöy), Sabri (Yeniköy). 

Yeş.i!F.ıöy nahiyesi:- Jlfa§ide 
(Yeşilköy), Kemal (Yeşililröy). 

.J.\fa/ıırmıilıbey na'hiyesi:- Halil 
Kılç>k. 

ADALAR KAZASINDA 

Meııkez nahiyesi:- Yaşar (Bü 
yükada), Dinopali (Büyükada), 
Bayram (Büyıükada). 

Heybeli nahıyesi:- Ali (Hey. 
beliada (Ali Osman (Hey'l:ıellada), 

!3u.~a: nahiyesi:- Yani (Bur. 
gaz adas>), Ofrodi.ti (Kınalıada). 

Bazı )-erlerde tevziat 
CÜma'ya Jtaldı 

Son da,k:ikada aldığııı:wz rnalft
mata göre baz.ı semtlerde gıda 
maddelerinin bakkallar tarafın. 

dan halka satışı işi cumaya kal
mıştır. Buna sebep heniiz bazı 
bakkallara tevziat yaptlamıwnJf 
ohnasıdır. 

Mekteplerin temizliğinden eıı 
idareııi muallimleri Je 
meı'ul tutulacaklar 

Maarii Vekilliği okulların te. 
mlzliği bakıkmda tekanil t~ihi.. 
tma bir tmıim görı.derm~tl'. Bu 
tammde e7.ıeümle şöYle deni:lmilk 
tedir: 

•A:tfilye ve de:ı:saneleııden başo. 

lıyarak okulun her köşe bucağı
na yayılan temizli:.< işleri, kı0 

meslek ok uTiarınıda ev idaresi 
dersinin en yakın ve esas'lı tat. 
bile alanı oiınalır,lı.-. 

Bundan böyle akullarınıı.zın u.' 

ımwni temiıiliğirı<ien olmt .i.d'arele
rile ayni derecede mes'ul tu~ul. 
anası kararlaşmış olan ev idaresi 
öğretmen 1erirrizin bu alanda a. 

zami faali.yetini be~r ve bu iş;n 

önemli yürütillmesini rica ede
rim.> 

Çatalca malmiidürü 
ÇataJ.ca ma1mıiidürü !İbrahm 

Güneş İstaılbul defterdarlığı mu
hasebe lronıtrol memurluğuna nak.. 
!olunmuştur. 

İııtanbul kırla.si.ye miiıdürliiJğü 
başrnemu.ru RC§it Koeae:r de kır. 
taslye müıd'üdi4ğü umuııni depo 
nıürakipliğine getiri~tir. 

JENNY 
LİND 

(İSVEÇ BÜLBÜLÜ) 

•İLSE \VERNER.in 

JAhntl sesile canlandırdığı se• 
nenin en büyii k müzikal 

şaheseri 

Pek ya.kında 

ŞARK'da 

SATILiK 
İğııegöl sandalyaları, loht.:ı IM

sa, ta·vla, ka.hve Lalkımları ve 2 
opaxlör nt.ıkrofo:ıl:ı ber<d>Pr P .'l'!İLM 
CO marka amplifik:ıt.ör -satılık1ır 

A.qrn'3.lım-e&cit Lebon kan,.:i.brr~i&
ki sok.a .. k 'l' U N A pas~ ;1a _ ... =-~~~ 
m ii racad. t. 
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Tiirltçeye çevi.ttn: ISKENDE.R F. sEB·TELLI 

Bek ile T om tabutu açbklan zaman, içinde 
Benet'in olmadığını hayretle gördüler 

Kuhlbeoln yıkılan enk<WJ l)nünde 
hıız:!a ~. Mu~im Bek: 

O M:lde ben1 şu IM>ııt\Sl yen.ru goö-
tor,. dedj, onu blr lı:trre de ben göre
wım . .Be ı zorlıyarak. uyaıdırat>ıtirJz. 

ıı..,.uutıa:-ı t.akıbe lwyu)an yınn ka.-
dor ~an pohsl onnana cla).""lf-ı. 

Tom yeriJ>den fırladı: 
- Buyunmuz, gıdellm Lôtzwı! 
K1mUŞ taJ"laoına. doğru yürüdüler. 

* TilVTTA JdMsE YOK! 

:iı!:UUıtım Bd<.: 
- lıl.ıs"" -1 11'1;ınd.irımak, ıı..y. 

du\ ar ıbıaJtıK..ınıda onda nen c»çu rr.e_-_ 
IWoo .. aJabWrı,z.. 

J)IŞW "" ~ labut ~ine -
mıır.a.rınm. ~ bh- tu.rlıi en.J.T<d.'"' 
mı.yordu.. 

h.cı;a Jw;,.ı. l'~ ı.amı,, ıaı:;;.m

ı:ı il v a.rd.ı.I iI. 
Tom, Mıs.~r Dene1J buld~ 1;.n o 

k.J.dAT ı:neÔmu..-xiu l<l. .. Adı:: tol ~.iJll" 
.k.a.ı: ı. bu mw.:.rtaıklyetinlıı ven!i~ri l"J-
1'1.)l' ı a. lrol.La:rın ı k&bartara:k. kcndı:s ·run 
a1~ınddo Ustün bir ;ıabıta me
muru oınuır..mu ..>ylE<n<*.k.'n çeltlom·
yoıdu. 

MtilWlm Bek bınletıl>ire tabutu gQ.. 
r "'1ce ilri<tll . 

- AzXDm,. Tom! Bu a<lnmc&ğı21 aea... 
C.a ~ mcJasatla tabukm içine ~·rl:ı ... 
Ja.'' 

- Bıxıu !!Ti,.,,,. k iı;;n çQ'lı: uğra:;.

bm . Bir netice elıde edemedi:.:. 
- Acotıa öldü de son.--adı:ın mı d.L. 

riıdi?. 

- Bu Jıt:i.m.ul varit değiJd..;.r. Zıl"a', 

dcdiğ'.ru:z gil:ı! olti<eyUJ, d.i:rtldil<~t'n ya 
ı 1 bibi ıeıcrar çarpmıya baı;larlııkt<:n 
ron.-a gıOz}erinl açJP .lroD\ışnet.ı. hat'tj 
ka lkmatn Mrund.ı. 

Kıı.ibl çarpt.ıtı .b:ide uyuyvr mu7 
- ilvet. KaU>i nıuııtcitı.a.m ç.aırpısor .. 

F"a!<Q\ laııCSSt iolem.i.Yor. 
- O l>alde Jı.cndisicl bir ilıiçla uyuş

turmu;ı.r .. 
- Ben de bu hW.."TilU vıerd'm ja

ponlaım bunu 7'11)maikla. bır malaıadı 
olsa ,.,re1ı;, 

Tumla beraber eılldiler . 
Tabutun kapa.,po.1 açı.ı!ar. • 
Tom: 

- ilk '"'fa lı:ıı.,,inl dJn 'eyjsı, utt... 
nar.! 

D"ye 9Ö'7lendı. Fuat. b.ir onda iıki.ol 
birden ~ini aı;ara.k, hıP,rretle bıri
b.>r.lerine b~:.lar. 

- O ne?! To.b\ltte lcinıoıe ,.:ılr ... 
- AımlJn Allahı:rn, ~ı!l".d! ncrdClse 

alı!lmu c,yruıiaa.gım. Brn onu ıabu1.ta 
bıra~. 

Toın l:ı:bı tt.a ki:m...-Y ı gö:rmeoyi<lce 
(,,. t!ma bakındı. Cenuba doğru çig
nemruv ~ıo.r ı;ördü: 

- Onu kı&ç>""°"'la'f, Lölnan! Binııı: 
ı>oce bu ı.anuşJar \)lıjneımıemı.,u. 

Uil:!.'tzlım Be!k gülm:ye baı;Wlı: 

- Sen ayakta n;ya mı görüyorsun 
yoma?!. .. 

Bu ,.,,,. Tom'un can; ıluldı: 

• - Sizıe h:.l:ı .. ,. vernılye ı;eh d<t!n, llllıo.. 
l<>r Benetı bu tabut içinde bırumış .. 
tnn. Ben :r~ttığım uımruı biliı rüya gor
ml"!l!., Lötna.n! LAti!ey bıraıkalan •. Ve 
onu 51 f178l"ttl. 

- Eğer orlıG.da t-"'\.I -:.ıv.but olmafiayd.1 1 

sö1..:<'riııe iDaa.n,:ıo·a.cı.Jthın. Jo'akat. be'lli 
k>'. bu ~ obJrini yatınn~lar. 

T öb\J'tuıp ~ .cı i looklad r: 
- Fena bir ı.: ~ lwtt.:urı.ı var, Ben bu 

lrokuyu (Mclll M.\bedi) civarındaki 

omıanda da d~ştum. U,.ıılu<:u, lıo- · 
gucu bir ağa.cw;ı kx:ıııb:usudur bu. 

- Ya şu k8.m.ı!Jlara ne df>r.::".inj2, 
I.,ölnso? GOri.iyoTSUn\Il ki, on.lan yeni 
ç>i!n~ler ... 

- Bu Imııın••mm1'l b-r ~ilğı.im.U ~ 
:ruldl •amy<>:-dllln .. Hall>tı kı f;!mdl i§ 

Ybe ı;ata.ıııışt ı. 

- O halde şu yıe.n f (ıi:nenen :>,,lu 
l<rki ı ec!.,.e;.; g.d<>llm Elbeı.tc blr iz 
b-J .caP, ..• 

- Bu yolun sonu belki gbJlj. bjr yo
la d.ıl'y:mıy<>r. Joıponwr, ~ •tıYa. 
lninre, buroya gellp Ben<!'ti lcaıçlnnı.ı;.. 

Jıı-.. Bundan b&.f,ka bir ıhüküm verilli· 
mj bu işe? ... 

(Devamı "Var) 

Nafia Vekaletinden: 
amııtmeye konıılan ;.. : 

1 ·- Ma.la.tya Su ~ri Bet.i,Dc; Şı:lıe Mudür~u;ıü nnnle.ka.sı dahilin.de 61.ına
le-n Tohma ç_,.ı, Şarkruı Ordoz.o dere&~ Cenuben Deınre KAualı, G1.trben Beyler 
d~ı-et>~ arru:.:ında ka.Lan t..aıkd>en 25000 bek ~r gıeuişh.gi,ı:lı<leki arazinin ııirerıcl oe
be'k.es!ne mü~..tnlt ~iye müntıanilı. ba1' · ıle bu ovaya aıık&n. derelerden idare
"" lüzum gonjl<nlerüıi:ı ;;eritvari lı:ı.rıt:ı ..,_ ·ınıa alınıı:esı i;ıi mulı.aınmen keşif 
bedeli vahidi fiat esası ıneriru!en 80000 Urado.r. 

2 - Elıı9iltme u.~2 .,;eın,e rastıı ran Paza.r>csi ı:ünU eaat 15 de AnlGU-ı>
da Su İşled Reiıollği bıın"6ı içinde ~ oan su Elw.t.ırne ;ıı;mı~onu odasında. 
bC>alı 2Srf usul!(rle yapılo.cal<:tır. 

3 - Isıei<.liloer Ekt;iltroe lldrtn.m~. ınuirave.e P">~i, Bayındırlık İşleri Ge
me! şırtııa'"61, umum! su işleri renııi ı;a l'tnamesişle husw;! ve femıl -lııame .. 
leri ve pr<>Jeler; 4 lira mu.!<:a.bill.ııde Su işleri. RelııllğlOOen alabilirler. 

4 -~ clrebi~ ;ç'ıı JBl.elıfüeri.ı •5250> liralık mllValdtat tem!
oat verme&\ "" otıı.;ltmenin yapıla.ca:lı gü1'(fen e<. az üç gün evvel el!erlnde hu.. 
}Ullan ve er: az 0000 IJ:ı<dctarhk bi;- a.l"Miti.i.n 1~'°"eometrelik barib6ını muv.a!!a
l'yetle Y•f'IT"'1 olduğuna dair """ika ile t:ılrlikje bir ı!ilokçc ııc Na:Cla V~etinc 
n1uracaat ederrit bu J.,ş.c- nwah;us olmak iizere ı€'s.iktl aln~aıan ve bu vurikayı ib. 
raz etmel'!ri şarttı.r. Bu müddet itinde ~-esika tdebinde buhınmıy~nlar ek.s'ilt
ıneye ..,1ıra11ı: ed~r. 

S - İsteklilerin teldir mekbplann.ı iklnci m<>ddedc yazılı •aatten bir eaa\ 
e\-veline k:&dar Su ~rı R.e;i;ligine n1ak: buz mukabilinde vermeleri lhrmdır. 

Postada olan gecianeler kabul e<Wtııez. •2361> .. u82> 

I 
.......................................... _ ..................... , 
İST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI ------H..,.lııi, cemıbpaşa, ve Zührevi H3Stohklu Has12haneler;.v;e Zeynepkf.rnil 

Dogum.evi. İıs1a:rıbul, Bcy'()glu ve lİsküdar Sari H&s1alııielar Mı.ic~oeıe Meıicez~i 
hayvanatı icln ,.hnacak. 26300 kLo SJman \·e ~04-00 ktJo .kuru ol ık. e:b;iltm<:ye 
konuı..ınu,tur. Meco:ru\Jnun tarnn:in bedeli 4366 ll:-a ve ıık teminatı 327 lira 45 ku
ruş:.ur. Şartname Zabıt ve Mu.anıeiat ~tudurlügıi k ieır.uıde gortilebllir. ihale 
27 /4/942 Pazarleal ıruıı saaı 14 de Daırni Encumende yapılaen!rlı • T;ı,Up:erlll ilk 
Wmlnat m;d(buz veya nıe:..tupları ve 942 yı na atı Ticaret Qd_,1 vesikalarlylc 
fh~le Cünü muıı.nen saatte Da.m Eru:u."lll!Dde bı.ı<unnınları. (4398) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisvonundan: 
İlAıı No. 158 
'Ilopraık ve Tkaret Otit1er). t.ıra!ınti~!1 ıha-Ura k-vzi edıll'nek uzere bakkal

lara. dğrttlan cıda maddeleri .ış:ığ:d. t.eWıt <'<lılen pcra;,.ende .tl~" !""" satılaeajıı 
ot.l o hm.ur. 

Pirinç 51 K unıt 
FM\ılye 24 > 
BuJeur 28 > 
Beyaz Pf'ynit 76 > 
Sade ya!l 174 • 
NOT: 1h:N ııcmt\o>nlc JUkAnfa njnol.r.on 1\yatlara l kıKUt zam ed.i:leM .. 

ör c.4689, 

-H lKlA YE= 
l il BİR RÜYANIN 
L TAHAKKUKU 

İıı.J.>i de ayn: l<öşkte o\uruyor-
ıa~- ve .giı. . .!<.-e v~~rlardJ. Gece ya
nsına doğru Kemal Tuğ :bir fJJ"Sat bu
lım ""1rillsiM: 

- tBu aJ<ışoın buh~.olım, dedl. 
NM'l!rlld kocanızın şü,ı:tıeleri uyandı: 
İçini ~'C-kerek okuduğu o ımekt~wı im
zasız bir ıne!rt.up o>du una Y"'l11n ede- 1 
b ilır iım! .•. > 

Ve sonYo genç kadının bfr !1f!Y oor
n~.asıına meydan venncdcn koridorun 
aJ,,ea boşlu~ ~r..,ın<!a süzülettlc ,...,_ 
vQfX' . .,.dat~ne girdi. Kapısmı k:ilit!.e
dL Soyunup, ~longa uz:ndı: Bir si
gara yakar.ık dumanları arasında, ge
cenin muhtıe,cm mehtr.bını, dü~~
ler;yle berbr ee:1re daldı; 

Bı>y:ın D. Ugramnz, mU11ılş ve delice ı 
dU.,"ilnceye l<~ııp Kem~! Tut'un söz
ıerini. aYtık buluışmam3k jçin bir b&
bo.ne diye ka,..,,ladı. Saçlan diken dL 
kc.ıı ok!u, çddınr g:blydi. Onu din.;,eme. 
dl. Her zarnonkl ooe\te ka.prsına geldi. 

Her zaroanld so:>tte k•pısma gell:ll. 
Kemal Tuğ dışımda gtirtiltü,yll duyuoı
c;:ı s.ı.garasını. söndünlü. Ueıındı141 şC"T

Jonga nefes ahnııyara:C geçercesin-e hcu
relretsi:ııce sindi. 

Biri ~ı a<)n"'ya ~a~u. 
.Ad..ba o mu? Yok.s:a k kanç pos bı

ylk.11, -.:ercinllığine gü\·enen, zengin ol
dtriiU için mağrur, aldatılmış& !aham.. 
ır u edemi yen koca mı?. 

Koma! Tui: bulıln bu öldürücu ıu... 
ler altında <"<:el lieıi dökü;tordu. Ku
lt.kltırı o anda bir zaa.rdan hiç şüphe-siz 
daho kesk:Jn<l . K:·pıyı açırıadı. 

Biı.rz sonra ayak tıpırdılarının od& 
b-pJSından ın.aklaştığını duyunca ra
ba'f bir nefes o.ldı. ruh:.ına huzur dü.ş
tü. Ve ralıa<lça uyu<lu, 

Ert<oi wb-.h erkenden Kemal Tuğ'u 
pek looruyan ru~.:tç· l\adın ona bir 
nıG!dup getirdi. 

Kemal Tuğ bu ka<kı r ihti-yal>;ızlık.. 

tan lı:ork141 litrodi. Zarlı açtı. Bir 
bamlıcde irnli...>ıl bozuk ve yazısı gayet 
çirkin mektubu oloudu, 

B,,~an D. U'~ her zaman do;,'I'U 
w düııgün ;yr.zardı. Bu eeter hcye
cmıdan W.ilda bile. ş; ırrnası Kemal 
T~Q. çok dakundu ve mütees5ir etti, 
ve koM.uru:nu, ~yait;ızlığını biraz u
nırttıınlu. Mdd.uı>ta fU sa!ıclar yazılı 
idl. 

İıın;ı;Cı;ız, bu gece beni odana almak: 
Z!Pmediıı mi?. Acabıı. sen beııl hiç 
sevmedin mi?. 

Öyleyse varsın kocam mnc:eramlZı 
öğren8in. Br>'!l i öktU~iln veya bir odaı
Y kapatarak Olimle m.ah\d.bn e 'n. 

Çocuklarnm göııta>n~ Ne ~ık•r, 
ara.;ı ·çok gecmez, ölürüm. Fakat &en 
de bir canavar olduğunu gOrürsürı. 

Benim dellilkleriın, ~ vicdan 
a-uı.plon seni bılldtrdt nıı' İnsaisırt.. Be~ 
Dl pıcriŞMı etmek mi L«:iyoraun?. 

Benl bi.ç sevmedLn mi. Sana ya.lva
nrım eğer ıbanQ kanıı benlit;nde biraz 
da olsa. bir sevgi n1e'\o-c111oo. o kadnr 
se'\llflnlc kuduran, coşan reıvgi hisleri
me muka'bele et. 

F.~•r yanmıda, evimde kalmak oenln 
i'çln bir !izlinlü ve elem te.;ki! ediyol'-
93, Beyoğlıında oturur~un, ben de sen) 
gönneye imk:'°ın bulurum. 

Seni JX'k seven çocuklarım da. gidlp 
seni ı!<lrebilirler. 

Ne ai?ır ~! S<'nl 9e'\"lii.Jr1erl ie;İn ~ 

cuk1arnnı daha fa:r.1a OC"VitYonım. Ne a
z.:ıp bU!l1ann ronu neye varacak? 

* Kemal Tuğ odası.ndan ç.ıl<ali<<'ll i.'<'-
cuk!arla annesine rastladı. 

Ba,an D Uğramaz Kerool Tuğun k<>
.Jun" g rerek bat.çeyc dogru beraberee 

'"Üdiller. 
13.'.lnı:enin tenha ıblı- ~nde Ba

y n D. Ugramaz Kem3l Tuğ'a elinde 
tuttuğu K'ubzyu soğukka.."llJlık.la uzattı : 

- 4 Bu ı!j kot.ti gider de bLr gün k»-

eeyimı a4<'l" Siz bu kut.uyu alı!!; bel
'kl gü.niln bır.<ıde bwıdan başka l>!r ge. 
çlon«-egin1 kalnıaz. 

Komal Tıığ'a lı.ınnı!ıı maroken k11P
lı k.ıt.uyu verdl: Bwıım içinde <'lmas 
ve altın doluydu. 

- Şıımdi art.ık cidin! Dedi. Ve on:t 

bakmad•n hızla uzaJdaflı. 

* Sab3h e.riı.en hiıın>eiç1 Ermeni karlı-
nı bo2luık bir Tiiriııçe,yle: 

- Müoyü sizi blr beyan arıyor. Ve 
mulıakknk ri<nd.i gömıek :18&.yor, dedl. 
Kerr.a·l sordu: 

- İemi ne irnil madam sordun mu! 
- Evet Müısyü sordum. Faka\ söy-

lem.edi. 
- Felci, öyley:!e salooa alın, ben 

Ş:.r.di gi(y!nlp geli;yorum. 
Kemal Tuğ ~di ve O<!adan içeri 

giır;nce Bayan D. Uğraınazı «.arşl6mda 
ağlar bir holde buldu. 

- Sorma.yırı. Kemalciğ;.m. ~muza 

gelen bu hıl:yük :felr.kell. 
- :NedlT söyle]'in. çok m- edjyo

ruın. Yalvarıırım çabuk ~leyin Usa
bı rrı boeı.ı 1 d u, memk't6.n çıld IT acağı.m . 

B;ı.yan D. Uğramaz sözüne devam 
etti: 

- Evet: Dün a.Jıv;m1 çoculdanmın 
b.:ı.bn.~ını kaybettik. Bilseniz kendirniı 

ne 1'.adar ,.a-Inız h.h;odiyorum. Sizden 
rica ederim· ıbjzc relin ve bu son teıa ... 
k:et Jc;in bisze yardım edln. RJca ede
r.n1. 

Kroıal Tuğ ve Bayan D. Uğramaz 
Moria<la'IÜ ı«io;ke geldiler 

Kemal Tuf: cenaze n~ras.iml için haı.. 
zırlık'ann iOomlıl;yle uğıoşh. 

Ve cenaze Karacaahrr.et mezarlığı.na 
defö..cıiJdi. 

Kemal Tt-'lfun 3 sene e\o"Velkf h0ıt1_ 
rası g&zlerini.n önüne gelerek yalıuŞ&J.Z 
ve ckıiJcsiz olal"ak teda · ediyordu. 

Çektiği, O andAkj Vi('Q n aza!).:, OnU 
boi:~biliroi. 

incıan her ff"l4k.eie al ır o da alıştı. 
BRıyan D. Uğram.azm bıı feJıiketH ve 

acılı gününde ondan ~:yrı~k istemi
yordu. Çünkü a-ynlm2"'1 omm için 
k!. kat!ı bir elen1 olaca.!f1ru hissed;yor
du. 

* Kıs geçm~ Bahar bütün güzelliği He 
gelm~ı. Bayan D Uıgranl4l2. da kısrnen, 
matem ve ac1la.rıru unutmuş ve yanlllr 
ı:fu revgllis.i Kema.ı Tug ela olunca \a_ 
mamen mtls1erilı ve ne ··~i yerLıe gel
mlştll 

lI• r gün KA>maı Tuğ'la beraber ol
mıı 1' ve ondan h1ç qrı\mak lıfflıe!niyor

du. İçlııden, wvıliği Kemal Tuğ'un, 4 
-"""" evvelki sevgi hi5Jerin.in kendisine 
l<ar}ı ba.ki oh11> olmadığını mütema
di)'cn dü.şünı.iyor. Ken1al Tuğ'cian da. 
bu b;.slerinln mevcudiyeti hai<l<ında 
hiç blr şey soramıyor. \Tc somıak taı 
zor geliyordu. 
İçlndm nrii\emadiyEn Kemal '1\ığ'wı 

eğer eoılti blslerl baki iı;e, bu hisler U-
2'el'irle bk' saadet lturmaları milmkiln 
olup olamıyaeaiPnı düı;ilnüyor, dÜ'1Üil
oelerlııin taha•kkUku bir sirı~ma şerid.l 
g"'i ho.yal perdesinden ge.;i'rlyor ,.., bu 
ri.iyalariyle a2 da olsa büyük bir saa~ 
detin -ta<lmı duyar gi'bi oluyordu. Fa
kat _,m beı>ŞeYl yapa.bil<>ceğıni ve 
bu rüya.rların t:ı<halclcuk edeeeğine ka
ni ldl. 

* - B~k ... Karıcıj'.rım. Çam Limanına 
\-'1.tr&.n mehtabın metıe'1iijli akisleri. Ru.. 
humda aıyni ak:lslerl '€n n yanında. 

aşk ve !C\."&i halinde yapıyor, iyi ki 
Balayrmızı g<~ ı'IJ>6k için bunıya gel
d"k. dt:'ğil mi?. 

- Eve\ Kcm&lciğim. Halclıtaten ne 
kadr.r güzel h!r gece ve ·bir köşe. Ta... 
biat sanki bütün ?ti.nasını buraya sar
felmiş. Bu ta.biat güzelliği kan;oı.sında 
ben de ayni hJsJerle mükıhass~·Tt'-1 • . -

_ç;ım bfr!ün bu me.cerny1 (ij.rreniırsc her 
o-================================ 

FESHi ŞiRKET 
Karacabey Şirloeti Kı.rm1lı Mu.;ta!a 

ve Şüreı..1sı Ünvanlı Şlrkıe't 1/3/1142 
tarJ1inden i 'haren Fc~eıc1nm 1ş ıime

Un mev...."Udl\t ma.tlUbat ve düyunatı 

taı·afırndaıı deMıde ve kabul edilmiş 

olıdt.Jığıı ·· n olunur. 
Lııt..,.,bul Balıi<ıpaza: Ttr21CUlar 3/5/8 

Karac ... b<'y T~:ıretıha.nosi s;ıh!bi 

ır. cı İJy36 Tuzıı:ıcn 

S•hir v, Ba,.=uharrlr. Etem İı:zd 
Eef"iice - Ne,.:"1y<ıt Direktbrü 

Cevcie\ KARABİLGİN 
so~ TELGRAF MATBAASI 

(HALK SÜT~ 
J. arıyor 

Lise 10 u~u sınıfa kadar olm 
dum. Ailevi .vazi •et;m müsait 
d'aneruğın<lan mektebe devam e
demiıyeceğ'm. Ticare1ilıanelerde, 
ya2ı.hanelerde iş arıyorum. Orta 
mektep "talebesine de tarih, coğ
rafya, türkıçe ders vPririıın. Evle
re de giderLnı. Son Telgraf Halk 
siitımmı<la (M. A. No. 293) rumu
zuna ır.ü ·acaat ,,ıunmasm. rica 
ederim. 

Bir havan İf arıyor 

Ticaret lisesinin ddkuzuncu 
sınıfına rrıOOavim bulunuıyorum. 
1Tati1in yıikJ<ı;.'ltilas> dtıılayısile 
:rr.clcleple.r a.çılı.ncı<ya karlar umu.. 
mi yeya hususi müesseselerde iş 
arı} Ol'um. 

Taliplerin Son Telgraf Halk 
.sütunımd'a ..Memnun• rumuzu. 
na mi.iıraca.t etmelerini rica ede. 
rim 

BAŞ, DiŞ, NELLE, GRiP, ROMATiZMA 
DAKTiLO DA ItJ(.J::N BİR 
GE..~Ç JUZ İŞ AilJYOR 

.:\. ltıstı_in ır.a!.şerinı ı •r n eltrek içlıl 
oı: IJ"ll<:kteb·n oon 9tnlf~.vıo:. a.yrıl&n 

d&ktilo da bilen bir b•°"n.Ç l;:ı~ resml ve 
h•.!1.ıs'i nril~~ı~rcıe. t~ ;ıt~ ır.ıo.ık1o:.tdı.r. 

İ:; :ıhlı)ler!oin Son 'lcıı.rr<.'f H&lk Sü
tunu v;ısıt..ı!lill'! <Nobaheı) i,sm!ne bil-
0:1 n·.eler! r;.cct oltmur. 

Nevralji, Kırıklık 
İCı\llIN DA 

ve Bütün Ağrıları Derhal 
GÖN1'1!: 3 KAŞ}; ALINA BİLiR. 

Keser 

Daha guzel 
görDnebileceğinizin ......_ 
JCat'i DELiLi ~ 

BUGON bıl 
Pudracılıkta t•Y••• . TECRÜBE yj 
hayret eoıı bir keşif.. ·• 
Cildi güzel/estıren, Yapınız. 
ona güzel bir cezibıe ve yeni bir ha.; 
yat veren un•ur ••• donuk ve çirkin 
bir cildi, gençlifin tabii reoktcrile 
ıüslcr. Pudra yağmur'a, Rüır~r'a ve 
halt~ terleme'ye ratmen bile a.ııbit 
kahr ve arbk parlak burun bırakmaı:. 
Bu cevher (Krema köpütü) oamı al· 
tında berab iırtibaal edilmiş ve yalnı& 
Tokalan Pudruuıda buluomalıtadır. 

piDDEN MUHIM BİR TEKLiF 
YüıünüzGn bir taralına krema 

köpüfü aar_cainde ietilız.ar edilen 
Tokalon Pudra11nı ve diter ta• 
rafına her hangi bir pudrayı aürünüz.t 
Şayet 11 Krema lcöpüklü pudra" ile 
pudralanmış taraf dıferinden dalıa 
gliul dnlıa lazt ve daha cazip ıö· 
rünmeue 1~okalon pudranıza verdi .. 
finiz para isdc olunacaktır. 

Hediye kazananlar 
Mıi.iıkruatlı bu!macamı.zı doğru 

hallooenkr arasında çekilen kur
ada namlarına hediye isabet e
denleri bugün neşre b~uz: 

ı inciliği kazanan: Beyoğlu 29 
uncu ilk mektep 1 inci sıruf A 
şu.besi talebelerinden ızs numa
rah Ekıre.m ÖrcföıJıii. 

".! mciliği kn.,aııan: İstan'bu1 
g\lmı.{(ğü muı.'ıniaza memurların 
dan Ziya Seyfi Kıraç. 

3 üııcüli.ii\'ü kazanan: Hasköy. 
de Keçeçipiri mıılıallesinıde Kap. 
taıı sakağı 1 nwnaralı hanede In. 
önü kız lisesı 2 inci sınıf talebe
lerinden Bayan Nahide Çaımlılar, 

4 ü.ncülüıtü kazanan: Ticaret 
mektebi orta kısııın son sınıf ta. 
!ebelerinden Bayan Dii!rdane Sun. 

Birer sinema dühuliye !kar. 
tı kazananlar: Beyazıtda Kos.. 
ka cadtlesinde Gayret apar
tmıanı 2 inci katında mülea.ıthit 
Remzi Yola! lu:ıı Bayan Ferhun.. 
de Yola!. 

Senbenoa lise© ikinci Slllıfııı.. 
d.n İsak Sami, Heybeliadada İs.. 
mebpaşa caddesinde 182 nwuara. 
lı hanede Bayan Aıdalet Gi.inseli, 

Bire-r miUi piyango bileti 
kaza nan!ar: 

Beyoğ1unda Tomtaın malı allcsin 
de Anıı:i'erya :ıt'artıınıaru 4 üncü 
katında Bayan Kalyopi lstefan, 
Kas· mpaşnda Süruri Mehmetefcn 
di mahallesinde Ta'1'ia sdkağınrla 
3/2 nuanaralı hanede manav Ni 
hat Kazanır ~."-lu Ci.hat Kazanı.-, 

Birer roman kazananı.ar 
Maıh.mutpaşada Kii<;uk Koiirla;ü 
hanıl".rla ""emin kat 1 mıım.aralı 
düldki\nıda kutucu vr mu.kavvacı 
A!lber Levi, Şi..µ;de Duatepe ma. 
hallesinrle Alfitap soka-ğı 214 nı.ı .. 
marı:<la bakıkal ve kuia.isyeci Şe 
kip Mutlu, Kadııköyü.n:de Bahari.. 
yede .Aı;i.iınıan apaııtmnanıınıda mu 
kim e,ı<i ev'kıa.f ruiiıdiirlerindenı 
Seyfi !un Piraye, İ2!1l•k orta mek 
tebi 3 üncü sınıf talebelerinıden 
610 numaralı Ta'hi:r Keskin, İs.. 
tanbul üniversitesi hukuk fakül.. 
tesi 4 iincü sını.f talebelerinden 
Hamdi, Kul'tulu.şt.a Bostani<;i 11 
numaralı hanede terzi Bayan Ma.. 
rika, Fatilite İtfaiye ca<l!desinde 
49 numaralı hanede mıilheııdis 
Dürru baldızı Bayan Mihriban. 

T ·.ııı J lı58 
NİSAN 

1 
Yıl 942 ley 4 

H i SAH 

14 
SAL 1 

(Devamı ya.rm) 

Kasını Hıcrl 1S61 

158 
\"a.:.? 
s r 

6 23 
3 14 

16 58 
!9 48 
21 23 

4 36 

R. El'VEL 

27 
Ezı 

Vakit S D 

Gunc 10 36 
Üile 5 28 
İkinaı ~ 111 

Alt:;am 12001 
Yalı,ı 1 37 
iır.sak 8 49" 

rarmY Tefrika: 70 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel _J 

Haçhlar, rzı ukaddesin yolunu 
açmak için Türkleri yok 

etmiye ve yenmiye azmetmişlerdi 
Esasen Sün'billıden de söz alma

mış mıydı? Vezir aldJtı emri he
mtm yenine getirdi. Debdebeısiz, 
sessiz sad.ası:z hemen 'bir imam ni
kahı lkcymıştı. 

Or<Jıuogaıh matem i~iııde o.lıdu- j 
ğundaaı bu nilrfıbtan ve d~en 
hemen hemen .!timse habeı:dar de- ı 
ğildi. Yalnız mevcut vezirler ve 
krunıandanlar biliyuni\ı. 

Tam Sliübül:ün itediği giti, yan 
köylüce bir şey olmuştu. hUk: 
Sünbül, Sııl'ta.n ohrn.ıqtu. Koca 
bır AI.slaıun karısı idi. 

Sünbii.lün babasına ada.mlar 
göııderildi. Bolıca hediyeler yol
lamalı: da uııuttmı:ladı. Eskişehir 
dağlannıda on gün kadar kalın
mıştı. Arslan, hergün Sünıbülün 
yanmda bulumzyordu. Fa'luııt haç
lıların ileri yürıü.yüşleri, yığın 
haline gelişleri ,bitmiyordu. 

Eı>kiışehlrde toplanan ha~arın 
yekıinıu ya.rım milıyoıııu bulmuıjıtıu. 
Avrupanrn mutaaı;srp hrriııliıyan

lan kralları, kumandanhırı, pa
pazları, despotlari!c Bi2ans üızc
rinıden Anadolu içine karılıırlle, 
kızlarile bera.ber bi:r da~a ha
linde getıyor>lardı. Avn.ı:panm her 
tara4'ı.nıda papazlar nutulkılar roy
lü~"01'lar. Aı'Lı MUkaddes i<çin hı
ristiyanlığın canlarım feda etmi
ye scv!adiyor !ardı. Oı·ta devrin en 
güzide zufu.lı şövealyeleri, reisle
rinin himayesinde olarak Kudüs 
yo}unu açmak için önlerine perde 
çe-ken ve mu1rnddes yolu kaıpatac. 
Tüıikler'i yak etıniye ve yenıruye 
az.metmiı;drı:l i. 

Avrupadan, Anadol~a akan 
hıristiyan süriilevinc yol veren 
Bizans 'lı.ıristiy anlığının geçit ve 
kôprü yolu vezifesini yapmakla 
beraber askerleırile de piştaı>J.ığını 
yapmış buhmu,yurdu. 

Şaı:ıki Roma ~a1ıor:ı.ığunun 
meııkezi olan Bizans, bütün Rum-

luğa hakim idi. Ve Anadoluda bUr 
lunan Rum sitelerinin sahibi bu
J.unuyıordu. Bizans İmparatoruı 
Kaınneri Anadoluyu 'Düınlclerderı 
lwrtarunıclt iÇin telk başına yapt~ı 
muhareıbelerdcn ibir şey kazan:ı
mıyacağını an·la.mıştı. Binaenena.
lcyh; haçlı seferleri .onun imtladı
na yetİlljllll'lŞti. · 

Bizans, Llitln ;,:ıt.il3.s.ınrlan koı 1<> 
maz değildi. Ve, Avrupanın l:ıil
hassa ka.tıoliık ki.lisesinin Bizans 
ü.zerhıe mUhteımel olan ılıaklıni~·e· 
tinden dai.ına çekinirdi. 

Fakat gelen akına karşı koynca
nın iimlkfuısııı!ıiklarmı bi.ldi.ği gibi 
'l'ürklerin elinden de kurtularm
yacağma kani okluğuından lıa:lı 
seferlerinin piştarı ve ~l veric::;> 
olmak zaruretinde idi. 

.İmparatm· Karnnen, erriliıdi. 
Hac;lı ordular, Türkleri, yol açmak 
için mailvedecekler, ni!hayet K:.ı
füisü şerife doğTu akıp gidece/;'- , 
!er ve Anadolu.dan süzihlÜ!p ı;n'•- · 
!aşacaklardı. 

Bir kere Tfuikler, ez.ilip kai'iycr-. 
le mağlı'.ı,p oldtıktan ve, hv~lu .. ı~' 
Kuıdfrsü şerife hiılkim olup s\12Ür 
lüp geçtikıten soınra Bizarız için 
Lltin ve katolik beliyesinden \'Q 

istillsından kıllltu>ırıak yolu y ü.z.Jı; 
yüz açlk olurtl.u. 
Hoş, haçlı seforinde kil.i;;e ayrı

lrlcları ve ka".lgaları homi!n hen: en 
bir tarafa atılmıştı. Hıristiyanlar 
Kooüı;ü şerifi kıblegah ve mukad
des bi.r mahal olarak bütün m.l
nada ve bir \."ahdet halinıdc tei ·~:
ki ettiJcleri için hepsi dL bu ynla; 
bizzar ure sür üklemn1ş bulu.mr
yorl ardı. Hınist.iyanllk ateşile j' a
nan gönüller me'vası:nı ter'kedc
rek çol~e çoculğile yola çıllu-yor, 
Arzı Mukaddese vararak · or,; ı 

zaptetınek ve, orada :·Prleş:nek 
!stiy.ordu. 

(Deva.mı \" ai) 

Bevlet Demiryullaıı ıe Liıın~ıı lıletnıe U. ldaıesi llinlaıı I 
ı _ Hergiln Ye,illoöy He Sirke<:i aral'1lllda ~emekte bulunan 15 No lu 

JJoyö treni 16.4.942 ı;obabından WbQreıı ı..ta.•yonlnrdan aşagı.daki saallere 
ııareke\ edecek.lir. 

15 

YeşilltiSy K - 7,14 
Balurlı:W 7,21 
Yenı ma.beJJe 7,24 
ZeytiJıburıı il ? ,:ı.a 
Bal.ıklJ 7,31 
Ye<llkule ?,34 
Samaf;ya 7.37 
Yenll<ııpı 7,42 
Kumkaııı 7 .46 
Ca'*tuleraı> 7,52 
İstaul>ul v ? .55 • 

2 _ Slrkeei.den saat ıe,40 ve YetiJlıilJden sa.at 20,19 da har<!keı etrn-te vl•n 
48 ve 51 No. Ju ban).lıy;; katarları da 16.4. 94:1 tarihinden itibaren yeniden s<') d 
sefere konulııcaktır. 

Saym hııllr.a ~ oltmur. <H46> 

Sirkeci _ Edime ve KırkJ&reli arasında iışliycn yolcu kalarlaruıııı seyrü ::;.ı_, 
ter tarı!e!eıi 15.4.942 tariıh!nde baılaıoolı: were apğıda yazılı şekilde !idi! c " 

ıniı!IT. · ll" 1 '4 ,. .Anu edenlerllı. ıstasyonlaroıın faıııla ;,.abat alabiltttkkri un o unur. h , ,> 

8 6 5 7 

İstanbul K-- 8,36 

Hadlmköy K-10,25 

Çerlte:;Jı;öy K-13,10 

Çorlu K-13,U 

Al pullu K-15,4-0 

Uzunköprü V-16,42 

Babaeski K-16,40 

Kırklareli. V-18,00 

~_ı:pfc;ı 
L:====:;.. . .J~ 

14 Nisan 1942 
18.00 Proeram ve M"111.lelı:et Sa&t A· 

yarı. 

18.03 Milzik: Radyo 5'rlon Ori<esl>raeı 
(Vi<>Wnlst ~ A41km). 

18.43 Z:ro.a\ Takvimi. 
18.[>5 Mtizl>k: Fasıl Hey'eil. 
19.30 Mernlelre\ Saat Ayan ve Ajaruı 

H;..berlcri. 
19.~ Komışma (lti~ Saat\). 
19.55 :M:ii2:k: F.;Jcl Kanto ve Türküler. 
20.15 Radyo Ga.zetesi . 
20.45 :Müzik: Piano Komeri--Çalan: 

Dülend Arel. 
21 15 KOll'l>Ş!T.'1 (Tüı<k Huktık Kuru

mu Adtno). 
21.30 Müı..k: XVJ! inci Asır ÜtiHl

bund~ ESerler (Pi.) 
21.45 Mib:lk: Kbisik Tilrk Müı.ii:i 

Programı. (Şe!: Mesud O!rnil. 
22.30 Memleket Sac;! Ayarı, Aj~ns 

I-t:ılıerleri ve Bon::alar. 
22.~/22.50 Y•nnki Procram ve Ka

panıcı. 

K-21,00 V- 5,30 
22,50 K-- 3,25 

ı.37 K-23.55 
2,22 K-22,42 

4,4-0 K-20,35 
V-5,42 K-19,15 

K- 515-0 K-19,20 
V- 7,10 K 18.Hi 

~~~, 

~ ~~·~Y:~:,.~r?iç~cf a -~ 
~ teli! ş.:th.:i dctt.erlerlmlc Biı • f 

.: otomdbi.lleıi,n.c at bir çon. ı 
~ nluarı.e!e görn1 ~iş evr~kla:: ı v 

.gün CV\'el düşUrdUm. Bul:\na ılıV
kMat ver.lec tir İçinde !l·' 

:yok'tur. 
ALİ BOR ! 

ADRES: 

.Beyoğlu iııoam Sokak N<ı J 6 ti 
a.p\. Ka.t ı de ) 

:..;:...,,.._:.<~ ..... ~~~ ,,,,/ 

DEVREDİLECEK İll1"İRA Il' R.\ fi 

' ' •Ca:rnurlu may;ler~n gaz \'t"y, 
•j, 

kuyular~ 1:-UıJc~• h k:<ında1_. 
ra için iık'"•<at Vt!<'itlc~indcn i~i\1 
d1lmiş olan 20 Nisan 1932 1.:ır• 
1394 No. lu İlrlira Ber,1tının ln1 

tiği hukuk bu kerre başka~ı u 
vey;ıJıut icadı TüNdyede me••I< 
koyınak iÇ.n li.sa dahi veri'E>lı 1e. 
teklif cdilmekt,, olmakla ba hu 
ia2la malüma.t ecL11mek !61::, crı ( j 
Galat.adl A~lan Han 5 inci klt 1 ~ 
No. lara 'nı:ürar.aat eylemeleri !J.G " 


